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stockholms län

 
Under 1990-talet har befolkningen ökat kraftigt i Stockholms 
län och idag uppgår invånareantalet till 1,8 miljoner. I 
framtiden bedöms regionens befolkning öka ytterligare 
med omkring 15 000 till 20 000 invånare varje år. Idag är 
trycket på bostadsmarknaden stort i nästintill alla länets 26 
kommuner, och den befolkningsökning som förutses kommer 
att öka trycket ytterligare. Samtidigt som befolkningen har 
ökat har produktionen av nya bostäder sjunkit rejält och idag 

ligger den på en allt för låg nivå. Den låga produktionen 
av bostäder i kombination med höga fastighetspriser och 
en ökande befolkningen är de främsta anledningarna till 
att permanentningen av fritidshus är mycket omfattande i 
Stockholms län. (Regionplane- och trafikkontoret 2000b, ss. 37-
38) Ytterligare en bidragande orsak till att många fritidshus 
permanentas är att många fastighetsägare ”tvingas” bosätta 
sig året runt i fritidshuset eftersom taxeringsvärdena på 
fritidshus i vissa sjönära attraktiva delar skjutit i höjden 
(Länsstyrelsens miljövårdsenhet 1997, s. 32). Permanentningen 
av fritidshusområden har svarat för ungefär en femtedel 
av ökningen av antalet bostäder i länet (Regionplane- och 
trafikkontoret 2002, s. 80). Regionplane- och trafikkontoret 
uppskattar att nästintill samtliga fritidshus, som ligger inom 
en radie på cirka 30 till 40 kilometer från regioncentrum, 
kommer att vara permanentade inom en snar framtid. 
(Regionplane- och trafikkontoret 2000b, ss. 37-38)

Permanentningen av fritidshus har pågått under en lång tid i 
länet, vilket medfört att antalet fritidshus successivt minskat. 
År 2002 uppgick det sammanlagda antalet fritidshus till 74 592, 
vilka framförallt är lokaliserade i skärgårdskommunerna i de 
östra delarna av länet. (Regionplane- och trafikkontoret 2000b, s. 
14) Denna översikt behandlar emellertid bara de kommuner 
som är lokaliserade direkt vid ostkusten och som har en 
betydande permanentning av fritidshus. Dessa kommuner 
är Danderyd, Haninge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, 
Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Österåker. Avsikten var 
att från början även studera Vaxholm, men då kommunen 
avböjt medverkan behandlas situationen i Vaxholm inte 
närmare. Under perioden 1991-2002 permanentades 15 901 
fritidshus i hela Stockholms län, inberäknat fritidshus som 
inte är kustnära. Av dessa var 12 268 lokaliserade i de ovan 
angivna kommunerna. (Regionplane- och trafikkontoret 2001, s. 
24) Den största omvandlingen sker således i glesbygds- och 
i skärgårdskommunerna. Av samtliga kommuner i länet har 
Norrtälje, Värmdö, Österåker, Haninge och Nacka flest antal 
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fritidshus, och till följd av det även den mest omfattande 
permanentningen. Norrtälje och Värmdö står tillsammans 
för 40 % av permanentningen i hela länet. (Regionplane- och 
trafikkontoret 2000a, s. 53)

regionplan 2000
Inför arbetet med ny regionplan för Stockholmsregionen  togs 
rapporten ”Bostad? Underlag för Regionplan 2000” fram. I 
denna behandlas hur länets kommuner kan välja att förhålla 
sig till permanentningen av fritidshusområden, det vill säga 
försvåra eller underlätta utvecklingen. Kommunerna kan, 
genom att detaljplanera och genom att investera i vägar, 
elnät, vatten, avlopp med mera, underlätta permanentningen. 
Kommunerna kan också ha ett mindre aktivt förhållningssätt 
och därmed bidra till att permanentningen går långsammare. 
Exempelvis kan kommunerna ställa sig positiva till bygglov, 
som innebär att fritidshus får permanent standard, men utan 
att göra några infrastrukturinvesteringar. Slutligen kan 
kommunerna försvåra permanentningen genom att begränsa 
byggrätterna och till viss del även genom att ställa höga krav 
på den tekniska försörjningen samt genom att inte planera 
för utbyggnad av kollektivtrafik. (Regionplane- och trafikkontoret 
2000a, ss. 56-57)

Ett förslag till hur kommunerna kan arbeta redovisas 
också i underlagsrapporten. Här föreslås att kommunerna 
först inventerar sina fritidshus- och blandområden för att 
utifrån inventeringen senare kunna föreslå hur varje område 
ska utvecklas. Tre alternativa inriktningarna föreslås för 
områdenas utveckling. Den första innebär att ”området ska 
planeras på ett sätt som möjliggör en förtätning och därmed 
på sikt ges ett större och mer varierat bostadsinnehåll.” 
Den andra innebär att ”tillbyggnad etc ska vara möjlig 
när godtagbar enskild VA-lösning kan komma till stånd.” 
Den tredje och sista innebär att ”området är olämpligt 
för permanentboende och byggytorna bör begränsas.” 
(Regionplane- och trafikkontoret 2000a, s. 57)

I ”Regionplan 2000” definieras fritidshusområden 
som permanentas som ”övrig regional stadsbygd”. I de 
rekommendationer som satts upp för övrig regional stadsbygd 

gäller att omvandling av fritidshus till permanentbostäder 
bör åtföljas av en utbyggnad av gemensamma försörjningsa
nläggningar. (Regionplane- och trafikkontoret 2000b, s. 87)
 
 

RUFS
Arbetet med en ny regionplan resulterade i ”Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2001”, (RUFS). I 
denna behandlas också problematiken kring permanentning 
av fritidshus. När fritidshusområdena successivt permanentas 
skapas så småningom glesa villaområden. Detta bidrar till 
en utglesning av bebyggelsen och därmed även längre resor, 
något som enligt RUFS bör förhindras. Därför anges i RUFS 
att de fritidshus som är lokaliserade centralt i regionen 
samt är väl placerade i förhållande till kollektivtrafik bör 
planläggas för permanentboende och förtätas. I framtiden, 
när en stor del av fritidshusen nära Stockholm permanentats, 
kommer det uppstå ett behov av att bygga nya fritidshus. 
Dessa får då byggas i områden som ligger på större avstånd 
från Stockholm eller i intilliggande län. (Regionplane- och 
trafikkontoret 2002, s. 48)

I RUFS behandlas även problemen med vattenförsörjning och 
avloppsrening i förändringsområdena. De flesta områdena 
består av fastigheter med enskilda anläggningar och i RUFS 
anges att de områden som är lokaliserade väl i förhållande 
till befintliga system ska anslutas till kommunala vatten- och 
avloppssystem. I de områden där en kommunal anslutning 
inte är möjlig ska bättre enskilda eller samfällda lösningar 
användas. I RUFS föreslås att en gemensam strategi för hela 
Stockholmsregionen bör utarbetas och i denna ange hur 
vatten och avlopp ska hanteras i förändringsområden. Det 
är dessutom av stor vikt att tillgången till sötvatten beaktas 
vid permanentning och nyexploatering. (Regionplane- och 
trafikkontoret 2002, ss. 92-93) Syftet med att skapa en gemensam 
strategi är inte enbart för att skapa ett underlag för det 
fortsatta arbetet på regional och kommunal nivå utan även 
på nationell nivå (Regionplane- och trafikkontoret 2003b, s. 3).

regionala aktörer
Det förslag som finns i RUFS om att utarbeta en gemensam 
strategi, för hur vatten och avlopp ska hanteras samt 
hur tillgången på sötvatten bättre ska beaktas i länets 
förändringsområden, har påbörjats. De tre regionala 
aktörerna, Regionplane- och trafikkontoret (RTK), 
Länsstyrelsen samt Kommunförbundet Stockholms Län 
(KSL), startade år 2000 ett gemensamt arbete med att 
kartlägga kommunernas behov av stöd i arbetet med enskilda 
vatten- och avloppsanläggningar. 

Två enkätundersökningar har genomförts i länets 
kommuner som har fritidshusområden där det sker en 
permanentning. Resultatet av den första visar att juridik 
och organisationsfrågor är två mycket viktiga aspekter 
när det gäller vatten och avlopp. (Johansson, Kvarnström, & 
Lundberg, 2003, s. 3)  Den andra är nyligen avslutad och har 
genomförts av RTK för att få en aktuell bild av problemens 
omfattning i omvandlingsområdena, hur kommunerna 
arbetar samt vilket behov av stöd som finns. KSL driver 
ytterligare ett projekt. I detta behandlas vilka rättsliga 
och organisatoriska hinder samt möjligheter som finns 
för kommunerna att arbeta med enskilda avlopp och 
omvandlingsområden. (Regionplane- och trafikkontoret 2003b, 
s. 3)  Dessutom sammanställde Länsstyrelsen redan 1995 
respektive 1997 två rapporter, ”En kartläggning av vatten- 
och avloppsproblem i fritidshusområden” samt ”Vatten och 
Avlopp i länets omvandlingsområden”. Dessa beskriver 
vatten- och avloppsproblemen i länets omvandlingsområden. 
Rapporterna sammanställdes på begäran av flera kommuner 
och utgör underlag för deras arbete med vatten- och 
avloppsfrågor i omvandlingsområdena.

Vidare har RTK, sedan början av år 2004, en länk på sin 
hemsida som rör vatten- och avloppsproblematiken i 
länets omvandlingsområden. Denna ska fungera som en 
informationskälla för kommunerna. Kommunerna ska kunna 
utbyta erfarenheter och ta del av RTK:s undersökningar och 
information. 

nio kommuner i stockholms län
Situationen i de nio kustkommuner, Danderyd, Haninge, 
Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö, Värmdö 
samt Österåker som ingår denna studie kommer nu 
närmare att belysas. Kommunernas förhållningssätt till 
permanentningen samt uppmärksammade problem och 
arbetssätt kommer att utgöra grunden i den undersökning 
som nu följer. 

danderyds kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Tranholmen 200   60 %  

Tabell 1. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Danderyds kommun1. 

kommunens situation och 
ställningstagande 
Danderyds kommun ligger mycket nära Stockholm stad. Det 
är således en storstadskommun och antalet fritidshusområden 
är därmed få. Detta innebär att även omvandlingen av 
fritidshus till permanentbostäder har varit och är mycket 
låg. Under perioden 1991-2002, permanentades endast 94 
fritidshus i kommunen (Regionplane- och trafikkontoret 2001, s. 
24). Sammanlagt i hela kommunen fanns år 2002 endast 163 
fritidshus (Regionplane- och trafikkontoret 2003a).  

Danderyds kommun betraktar permanentningen av 
fritidshusområden varken som ett problem eller en 
möjlighet, eftersom permanentningen inte är omfattande i 
kommunen2. 

problem
Eftersom permanentningen är låg och inte medför 
några större problem för kommunen har endast ett fåtal 
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problem uppmärksammats. Det främsta problemet är att 
planbestämmelser kringgås. Andra problem är att det uppstår 
parkeringsbekymmer samt att det pågår markarbeten på 
Tranholmen som förvanskar ön.3 

kommunens arbetssätt
I kommunen pågår arbete med att upprätta nya detaljplaner, 
både för Tranholmen och för fastlandsområdet vid 
Tranholmssundet. Den nya detaljplanen för Tranholmen syftar 
till att tydliggöra fastigheternas byggrätt och omfattning samt 
ställa krav på anpassning av ny bebyggelse till tomternas 
topografi. Dessutom ska detaljplanerna bättre tillgodose de 
krav som uppkommer i samband med permanentningen. 
Exempelvis ska bättre parkeringsmöjligheter samt 
tillbyggnadsmöjligheter ges, de förfulande markarbetena 
samt markunderbyggnaderna och kajanläggningarna ska 
begränsas. Tranholmen har anslutits till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet, genom ett lokalt LPS-system, 
vilket ägs och sköts av Tranholmens samfällighetsförening. 

4

haninge kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Söderby brygga 54   37 %

2. Utlida  59   55 %

3. Årsta Havsbad 825   16 %

4. Dalarö väster 
om Vadviken  463   34 %

Tabell 2. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Haninge kommun. Källa: Haninge kommun 2003, 
s. 86

kommunens situation och 
ställningstagande 
I Haninge kommun har permanentning av fritidshusområden 
pågått under flera år. Till en början skedde permanentningen 
främst i områden med goda kommunikationer till närmaste 
tätort och Stockholm. Idag sker permanentning i samtliga 
fritidshusområden på fastlandet, men främst i de områden 
som inte ligger vid kusten. Till viss del pågår den dock 
även i de kustnära fritidshusområdena och på de större 
skärgårdsöarna. I många fritidshusområden på fastlandet är 
permanentningsgraden 40 – 50 % och den stiger hela tiden. 
(Översiktsplan 2003 Haninge kommun 2003, ss 85-86) Av samtliga 
fritidshus i kommunen, både kustnära och icke kustnära, 
omvandlades under perioden 1991-2002 sammanlagt 1 257 
fritidshus till helårsbostäder (Regionplane- och trafikkontoret 
2001, s. 24). År 2002 fanns sammanlagt 6 011 fritidshus i hela 
Haninge kommun. 

Haninge kommun har cirka 71 000 invånare och 
befolkningen ökar successivt med ungefär 1000 personer 
per år. (Haninge kommun 2003, s. 24) Det stora invånarantalet 
och att befolkningen dessutom ökar medför att det är en stor 
efterfrågan på bostäder och byggbara tomter i kommunen. 
Kommunen har dock sålt få tomter för nyproduktion av hus 
under de senaste årtiondena, vilket kan ha bidragit till att 
åtskilliga fritidshus omvandlas till åretruntbostäder. (Haninge 
kommun 2003, s. 71) Delar av Haninge kommun som idag 
är tätorter har tidigare varit renodlade fritidshusområden, 
exempelvis delar av Handen och Vega. (Haninge kommun 2003, 
ss. 85-86)

I början av 1990-talet rådde stor politisk oenighet om hur 
kommunen skulle ställa sig till permanentningen. Idag 
är politikerna eniga och de har en positiv hållning till att 
fritidshus omvandlas till åretruntbostäder.5 Politikerna ser 
permanentningen som en möjlighet och genom att underlätta 
denna kan kommunen få ett tillskott av bostäder. 

problem 
De flesta fritidshusen har enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar som endast är dimensionerade för 
fritidsboende och de blir otillräckliga när de nyttjas året om. 

Avloppsanläggningarna är dessutom ofta dåligt utförda och 
de har en begränsad livslängd på 15-20 år. Många är därför 
idag både för gamla och har dålig reningskapacitet. Utsläppen 
från avloppsanläggningarna i omvandlingsområden med 
kraftig permanentning är därför stora och de står för en stor 
andel av fosforbelastningen på sjöar och vattendrag. (Haninge 
kommun 2003, s. 65) Den ökade mängden avloppsvatten som 
uppstår kan dessutom påverka dricksvattnet negativt, 
eftersom det förorenar grundvattnet och brunnsvattnet. 
Problem med förorenat dricksvatten är vanligt på små 
tomter, då de inte är dimensionerade för både en vattentäkt 
och infiltration av avloppsvatten. Det ökade vattenuttaget i 
de enskilda brunnarna orsakar också problem, framförallt när 
det blir större än grundvattenbildningen. De problem som 
följer av ett för stort vattenuttag är saltvatteninträngning, 
vattenbrist samt sämre vattenkvalitet. (Haninge kommun 
2003, s. 63) Vatten- och avloppsförsörjningen utgör således, 
enligt Jan Persson planarkitekt i Haninge kommun, det 
största problemet när fritidshus övergår till att nyttjas som 
permanentbostad.6 Andra uppmärksammade problem är att 
vägarna ofta har låg standard och därför behöver upprustas, 
att kommunikationerna behöver förbättras samt att det 
uppstår behov av kommunal service. (Haninge kommun 2003, 
s. 85)
  
kommunens arbetssätt
Haninge kommun menar att möjligheten att styra 
permanentningen av fritidshus är liten, eftersom 
invånarna har rätt att bosätta sig permanent i fritidshus. 
Kommunens enda möjlighet att begränsa permanentningen 
är att inskränka byggrätterna på fritidshusen, vilket var 
kommunens strategi fram till 1990-talets början. (Haninge 
kommun 2003, s. 85) Under åren 1983-1991 gjorde kommunen 
ett flertal detaljplaneändringar som innebar rejäla 
begränsningar av byggrätterna och kommunen upprättade 
även områdesbestämmelser. Den främsta anledningen 
till att kommunen ville begränsa permanentningen, var 
av kommunalekonomiska skäl. (Haninge kommun 1992, s. 1) 
Permanentningen fortsatte emellertid att öka kraftigt och 
begränsningar av byggrätter är således i sig ingen bra lösning 
för att förhindra att fritidshus permanentas. (Haninge kommun 
2003, s. 85)

Idag har Haninge kommun en annan strategi och har 
istället för avsikt att underlätta för människor att bosätta sig 
permanent i fritidshus. (Haninge kommun 2003, s. 73) Kommunen 
önskar dock inte att underlätta permanentningen i alla 
fritidshusområden, utan väljer att prioritera vissa områden. I 
bostadsförsörjningsprogrammet från 2002 anger kommunen, 
att fritidshusområden som ligger centralt i regionen och 
har en god lokalisering i förhållande till kollektivtrafik bör 
planläggas och förtätas. Dessa är lämpliga att omvandla 
eftersom det inte krävs stora investeringar i vägar samt 
vatten- och avloppsanslutningar. Inga av de dessa prioriterade 
förändringsområden är dock kustnära. Detaljplanearbete 
pågår redan i vissa av de prioriterade områdena för att 
underlätta permanentbosättning och ytterligare planer 
kommer att arbetas fram. Samtidigt som kommunen vill 
underlätta permanentningen i vissa områden är det viktigt 
att en betydande ökad utspridning av bebyggelse hindras. 
(Haninge kommun 2003, ss. 85-86)

De tätortsnära omvandlingsområdena bör enligt kommunen 
i första hand anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät. 
I de områden som ligger långt från kommunalt vatten- och 
avloppsnät kan istället andra lokala, samfällda alternativ 
vara lämpliga. (Haninge kommun 2003, s. 65) Miljö- och 
kretsloppsanpassade små avloppsanläggningar är idag inte 
aktuellt i några av områdena med avloppsproblem och 
kommunen arbetar därför inte aktivt med att få till stånd 
några sådana (Regionplane- och trafikkontoret 2003b, s. 67). I 
dagsläget sker utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp 
i vissa delar av det kustnära Dalaröområdet7. Samtidigt 
med denna utbyggnad pågår även arbete med att upprätta 
ett par nya detaljplaner för att öka byggrätten i området. 
För de övriga kustnära förändringsområdena pågår idag 
varken ändringar av befintliga planer eller upprättande av 
nya. Permanentningen kommer troligtvis att fortgå i dessa 
områden ändå, men inom ramen för de bestämmelser som 
gäller idag.8

Kommunen anser dessutom att det är viktigt att vissa 
områdens karaktär av fritidshusområde bevaras trots att 
de permanentas. Förslagsvis genom att tomtstrukturer och 
grusvägar bibehålls som de är idag. (Haninge kommun 2003, s. 
85)
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nacka kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Boo9  2500   51 %
Norra Boo 719   38 % 
Eriksvik 151   45 % 
Gustavsvik 456   53 % 
Lännersta 291   47 %  

       
2. Älgö   550   36 %

Tabell 3. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Nacka kommun10. Källa: Nacka kommun 2000c, 
s. 19.

kommunens situation och 
ställningstagande 
Nacka kommun har ett stort antal fritidshus och under 
perioden 1991-2002 omvandlades 1 152 fritidshus till 
helårsbostäder. Totalt år 2002 fanns, enligt statistik från 
Regionplane- och trafikkontoret, 2 720 fritidshus i hela 
Nacka kommun. (Regionplane- och trafikkontoret 2003a)

Enligt översiktsplanen från 2002 kommer det framtida 
tillskottet av bostäder till stor del utgöras av fritidshus 
som permanentas. I Nacka kommun, liksom i många andra 
kommuner i Stockholms län, är bostadsbristen stor och 
fritidshusen utgör således en stor bostadspotential. (Nacka 
kommun 2002b, ss. 6-7) Kommunen ser därmed permanentningen 
främst som en möjlighet men samtidigt har ett antal problem 
uppmärksammats, vilka närmare behandlas nedan.

problem
Vatten- och avloppssituationen blir problematisk när 
anläggningarna används året runt, eftersom de inte är 
dimensionerade för ett åretruntbruk. Framförallt utgör 
avloppslösningarna ett stort problem. De flesta uppfyller 
inte kraven på rening, vilket leder till övergödning av hav 
och sjöar. Dessutom kan de bristfälliga avloppslösningarna 

förorena grundvattnet och därmed kan vattentäkterna bli 
otjänliga. Grundvattenuttaget ökar också kraftigt och det kan 
orsaka vattenbrist och saltvatteninträngning i vattentäkterna. 
(Nacka kommun 2002b, s. 7)

Vägnätet är också anpassat för fritidsbebyggelse och 
därmed en begränsad användning. Vägarna måste således 
förbättras för att klara de ökade trafikmängder som uppstår 
när antalet boende blir fler. Ett ökat antal permanentboende 
medför ett större behov av kollektivtrafik samt kommunal 
och kommersiell service. Många av fritidshusen regleras 
av detaljplaner och områdesbestämmelser som endast 
medger en byggrätt på 45 m2 och trångboddhet kan uppstå. 
Ytterligare ett uppmärksammat problem är att områdets 
karaktär successivt förändras. (Nacka kommun 2000c, s. 1)

kommunens arbetssätt
Nacka kommun har inte sammanställt någon samlad 
dokumentation för samtliga förändringsområden. De 
fokuserar istället på de två största områdena, Boo och 
Älgö. Detta medför att denna del fortsättningsvis kommer 
att fokusera på hur kommunen hanterar situationen i dessa 
specifika områden.

boo
I området Boo, som består av delområdena Norra Boo, 
Eriksvik, Gustavsvik och Lännersta, pågår en omfattande 
permanentning av fritidshusfastigheter (Nacka kommun 2000c, 
ss. 4-5). Inför det detaljplanearbete och den VA-utbyggnad 
som idag successivt påbörjats i Boo genomförde Nacka 
kommun först en utredning ”Utvecklingsområden i Boo”. 
Denna innehåller dels en inventering av förutsättningarna 
för att bygga ut fritidshusen och dels en bedömning av 
konsekvenserna av ett genomförande. Utifrån denna 
utredning upprättade Nacka kommun år 2000 en 
”Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo” som 
ska vara, och är, vägledande för detaljplanearbetet samt 
vatten- och avloppsutbyggnaden. I denna strategi är Boo 
indelat i tre olika delar, vilka prioriteras olika avseende när 
detaljplaneläggning och utbyggnad av vatten och avlopp ska 
påbörjas. (Nacka kommun 2000a, s. 1) I prioriteringsområde 1 och 
2 har kommunen för avsikt att påbörja detaljplaneläggningen 

inom 3 år respektive 3-5 år. I prioriteringsområde 3 kan inte 
planläggningen starta inom en 5-årsperiod. Fram till dess 
tillåter kommunen ändå en viss utbyggnad av fritidshus, 
genom att gällande områdesbestämmelser och detaljplaner 
med differentierade byggrätt ändras. Detta är endast en 
interimslösning och bestämmelserna utformas därför på ett 
sådant sätt att områdets karaktär inte påverkas och förändras 
samt på ett sådant sätt att den framtida utbyggnaden 
underlättas. (Nacka kommun 2000a, s. 6)

Parallellt med den första utredningen utarbetade kommunen 
en ”VA-strategi för delar av Boo”. Utifrån denna har 
kommunen föreslagit i planeringsstrategin att den 
övervägande delen av fastigheterna ska anslutas till det 
kommunala vatten- och avloppssystemet. Andra vatten- och 
avloppslösningar kan endast medges i ett fåtal fall på grund 
av de svåra markförhållandena i Boo, och stora krav ställs då 
på att de är kretsloppsanpassade och uppfyller kommunens 
kretsloppskriterier. (Nacka kommun 2000a, s. 4)

Detaljplanearbetet pågår idag successivt i Boo. Några 
detaljplaner och områdesbestämmelser har antagits och 
vunnit laga kraft, medan andra dragit ut på tiden och 
överklagats. Det är framförallt två frågor som har kommit 
upp till diskussion med fastighetsägarna under processens 
gång. För det första diskuteras kostnaderna för utbyggnad 
av kommunalt vatten och avlopp samt kostnaderna för 
upprustning av vägarna. För det andra diskuteras huruvida 
det ska vara kommunalt eller enskilt huvudmannaskap för 
allmän platsmark.11 Möjligheten att använda alternativa 
kretsloppsanpassade avloppslösningar i Boo har visat 
sig vara omöjligt. Området har, vilket tidigare nämnts, 
mycket speciella förutsättningar och inga av de utpekade 
anläggningarna uppfyller uppställda krav. Dessutom är 
den kretsloppsteknik som kommunen kan tillåta allt för 
kostsam för fastighetsägarna.12 För att ge en bild av hur 
planeringssituationen är i Boo behandlas vidare några 
av de planärenden som pågår eller är avslutade. Samtliga 
planärenden kommer således inte att behandlas eftersom det 
rör sig om cirka 30 olika.

I några av de områden som i strategin utpekats som 
prioriteringsområde 3 har ändringar av områdesbestämmelser 

påbörjats. Dessa ändringar görs för att fastighetsägarna 
ska kunna bygga ut sina fritidshus i avvaktan på vatten- 
och avloppsutbyggnad samt detaljplanering. Ändringar 
av områdesbestämmelser för några områden (A och C) i 
delområdet Norra Boo har idag vunnit laga kraft och därmed 
har den i planeringsstrategin uppsatta tidplanen följts. 
Ändringarna medger två alternativ till största byggnadsarea, 
mot tidigare enbart 45 m2. Alternativ ett innebär att huset 
får uppföras i högst en våning, med en byggnadsarea på 
75 m2 och med en takvinkel på max 27 grader. Alternativ 
två innebär att huset får uppföras i högst en våning med 
loft och med en byggnadsarea på 60 m2. Uthus får ha en 
byggnadsarea på max 30 m2 och måste placeras minst 4,5 
meter från huvudbyggnad. Dessutom krävs tillstånd för nya 
enskilda brunnar. (Nacka kommun 2002a, ss. 1-2)

I ett av de områden, område (E), som utpekats som 
prioriteringsområde 1 och där ett förslag till ny detaljplan 
upprättas har tidplanen däremot inte kunnat hållas. 
Orsakerna till detta är att det under utställningen av det första 
detaljplaneförslaget inkom synpunkter på att de föreslagna 
byggrätterna borde utökas, att huvudmannaskapet för allmän 
platsmark borde vara enskilt samt att Länsstyrelsen krävde att 
ärendet skulle övergå till normalt planförfarande. Förslaget 
reviderades därför utifrån dessa synpunkter och har varit 
utställt igen under sommaren 2003. Detaljplaneförslaget syftar 
till ”att möjliggöra bebyggelse för permanentbosättning och 
att integrera området i kommunens VA-verksamhetsområde, 
enligt översiktsplanens intentioner och planeringsstrategin 
för utvecklingsområden i Boo” (Nacka kommun 2003b, ss. 1-4). 

Området består av 80 fritidsfastigheter och de regleras av 
områdesbestämmelser som tillåter en största byggnadsarea 
på 45 m2 + 20 m2. De nya byggrätterna som nu föreslås 
innebär att  huvudbyggnaden får utgöras av friliggande 
hus i högst två våningar. Sutteränghus får också uppföras 
om terrängen är lämplig. Huvudbyggnad i en våning får 
ha en byggnadsarea på högst 180 m2 och huvudbyggnad 
i två våningar får ha en byggnadsarea på högst 120 m2. 
Uppförs byggnaden med inredningsbar vind eller med en 
sluttningsvåning får byggnadsarean däremot var högst 140 
m2. Uthus och garage får ha en byggnadsarea på högst 40 
m2. (Nacka kommun 2003b, ss. 1-4). 
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En viktig aspekt för områdets karaktär är de stora tomterna. 
Förslaget innebär att de ska behållas och att minsta 
tomtstorlek ska vara 2000 m2. En annan viktig aspekt för 
att behålla områdets karaktär är att vegetationen i området 
bevaras. En bestämmelse (n) har därför införts, vilken kräver 
att marklov krävs för fällning av träd som har en diameter 
större än 15 cm, mätt 1,3 meter ovan marken. Genom att 
bevara tomter och vegetation minimeras påverkan på mark, 
vegetation och den biologiska mångfalden.13

Området förslås anslutas till kommunalt vatten och avlopp 
och genom att använda LPS-systemet kan markingreppen 
också minimeras. Finns det dock fastighetsägare som 
önskar en enskild kretsloppsanpassad lösning prövas 
varje fastighets lämplighet från fall till fall. (Nacka kommun 
2003b, ss. 1-4). Enligt planarkitekt Tord Runnäs innebär 
dock områdets förutsättningar, exempelvis topografin och 
närheten till Sågsjön, att det inte är lämpligt med alternativa 
avloppslösningar. Dessutom önskar de flesta fastighetsägarna 
inom detta område att ansluta sin fastighet till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet.14

Även om detaljplanen till stor del behåller befintlig fastighets- 
och vägstruktur samt säkerställer grönområden, kommer 
området förmodligen successivt få en annan karaktär enligt 
den Miljökonsekvensbeskrivning som upprättats. Detta 
främst eftersom de mycket småskaliga fritidshusen så 
småningom ersätts av avsevärt större permanentbebyggelse. 
(Nacka kommun 2003b, ss.1-4)

Idag är situationen sådan att Kommunstyrelsen beslutat 
att planen medför ett allt för stort underskott avseende 
VA-ekonomin (- 3,8 milj kr) och att områdesnämnden 
därför måste se till att ekonomin förbättras avsevärt. Detta 
kan ske på två sätt, antingen genom att medge betydligt 
mindre tomter eller genom att höja VA-taxan. Om det första 
alternativet väljs, det vill säga en förtätning, resulterar det i 
att kommunalt huvudmannaskap krävs, vilket majoriteten av 
fastighetsägarna inte vill. Nämnden har idag därför mycket 
svårt att fatta ett beslut. Ett antagande i kommunfullmäktige 
kan således dra ut på tiden eftersom ett nytt förslag, eventuellt 
med det förtätade alternativet, först måste ställas ut.15

älgö
I det andra förändringsområdet, Älgö, pågår också 
detaljplanearbete och diskussioner om vatten- och 
avloppslösningar sedan flera år tillbaka16. Det förslag till 
detaljplan som arbetats fram och som var utställd under år 
2001, innebär att samtliga fastigheter på Älgö ska kunna 
permanentas i framtiden. De föreslagna planbestämmelserna 
innebär att om- till- och nybyggnader vid permanentning 
ska ske på ett sådant sätt att områdets speciella karaktär 
bevaras, både avseende kulturmiljö, skärgårdskaraktär och 
landskapsbild. Kommunen föreslår därför differentierade 
byggrätter beroende på vilken typ av bebyggelse det gäller. 
I de områden som består av sportstugor föreslår kommunen 
en byggrätt för huvudbyggnad på 100 m2 i ett plan och en 
byggrätt på 20 m2 + 20 m2 för uthus och/eller garage. I de 
områden som består av sommarvillor föreslår kommunen 
däremot en byggrätt för huvudbyggnad på 120 m2 i ett plan 
med vindsvåning och samma byggrätt för uthus och/eller 
garage som för sportstugeområdena. Tomtavstyckningar 
tillåts inte i något av dessa områden, framförallt för att 
områdets karaktär ska bibehållas. (Nacka kommun 2000b, ss. 2-
3)

Vatten- och avloppslösningarna är idag enskilda, en lösning 
som inte är lämplig vid permanentboende. Kommunen har 
därför i ett första beslut främst föreslagit en utbyggnad av 
ett kommunalt vatten- och avloppssystem för merparten av 
fastigheterna. För några fastigheter finns dock möjlighet att 
anlägga kretsloppsanpassade vatten- och avloppslösningar 
inom den egna tomten. Därförutom ska de fritidsfastigheter, 
vilka endast nyttjas en begränsad tid för fritidsändamål, med 
en huvudbyggnad om max 45 m2 och med godkänd enskild 
avloppsanläggning kunna undantas från kommunalt vatten- 
och avloppssystem. (Nacka kommun 2000b, ss. 3-4) De boende 
i Älgö har dock mycket olika uppfattningar om behovet 
av och kostnader för vatten- och avloppsutbyggnad samt 
vägförbättringar. Dessutom klarar kommunens ekonomi i 
dagsläget inte ett så stort VA-underskott som det handlar om 
i Älgö. Dessa faktorer har medfört att detaljplanearbetet har 
blivit mycket komplicerat. Planprocessen går därför mycket 
långsamt och förslaget har varit bordlagt sedan utställningen 
2001.17

Länsstyrelsen har dock år 2003, med anledning av den 
utdragna processen, ålagt kommunen att anlägga en 
allmän vatten- och avloppsanläggning för Älgö före den 
31 december 2008. Länsstyrelsen anser att det är mycket 
angeläget att vatten- och avloppssituationen ordnas samt att 
detaljplanearbete måste fortskrida. Nacka kommun delar 
till viss del Länsstyrelsens uppfattning om att arbetet måste 
påskyndas. Kommunen har dock överklagat VA-föreläggandet 
då de inte längre ser att en kommunal anslutning är det 
enda alternativet för Älgö. Kommunen hävdar dessutom att 
länsstyrelsens föreläggande hindrar kommunen att utarbeta 
effektiva vatten- och avloppslösningar med hänsyn till 
miljö, demokrati och exploateringsekonomi. Kommunen 
ser även att en utbyggnad av vatten och avlopp är omöjlig 
innan området detaljplanerats. Dessutom finns det en tydlig 
opinion bland befolkningen på Älgö att använda lokala 
lösningar. (Nacka kommun 2003e, ss. 1-2) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunen sommaren 
2003 i uppdrag att undersöka och utvärdera olika 
alternativ till kommunal vatten- och avloppslösning inom 
detaljplanearbetet. Kommunen ska undersöka om det finns 
möjlighet att skapa lokala avloppslösningar i kombination 
med renvatten i ett stomnät. Detta är en lösning som beaktar 
de faktiska kraven på en fullgod vatten- och avloppslösning, 
de kommunalekonomiska förutsättningarna och opinionen 
på Älgö. Väljer kommunen att bygga ut ett stomnät för 
renvatten gör de samtidigt förberedelser för ett kommunalt 
avloppssystem i form av ett LPS-system. Kommunen kan 
således, om det krävs i framtiden, ansluta Älgö även till det 
kommunala avloppet. Ett LPS-system innebär bland annat 
att avloppsledningar kan läggas grunt, vilket kan begränsa 
ingreppen i marken. (Nacka kommun 2003e, ss. 1-2) För att kunna 
komma vidare med planarbetet och bland annat undersöka 
olika alternativ till kommunalt vatten- och avloppssystem 
har Miljö- och stadsbyggnadskontoret på uppdrag av 
Kommunstyrelsen hösten 2003 startat projektet ”Vägval 
Älgö”. Detta ska underlätta för politiker och tjänstemän att 
finna en lämplig väg för utvecklingen av Älgö. Utvecklingen 
ska ta tillvara Älgös särart, inte riskera miljö och hälsa, ge 
rimlig kommunal ekonomi samt ta största möjliga hänsyn 
till de boendes önskemål. Projektet ska således skapa en 
beslutsmodell med fakta, som kan användas för att förstå 

situationen och sedan fatta beslut om Älgös framtid. Fram 
tills detta projekt är helt klart är detaljplaneförslaget fortsatt 
bordlagt. (Nacka kommun 2003d, s. 1)
 
Redan i början av december 2003 presenterades de första 
resultaten av projektet ”Vägval Älgö”. Projektgruppen har 
sammanställt sex olika alternativ för exempelvis vatten och 
avlopp samt vägar. Alternativen beskriver enskilt vatten, 
lokalt avlopp, kommunalt vatten, kommunalt avlopp, enskilt 
huvudmannaskap för väg och kommunalt huvudmannaskap 
för väg i olika kombinationer. Det första, 1 A, är formulerat av 
de boende på Älgö. Samtliga alternativ konsekvensbeskrivs, 
värderas och jämförs med varandra. (Nacka kommun 2003c) De 
sex olika förslagen för Älgö är följande:

1 A. Det lokala alternativet version A – lokalt vatten och 
avlopp samt enskild väg
I det första alternativet separeras toalettvatten och BDT-
vatten. Toalettvattnet tas omhand i en sluten tank eller en 
i egen kretsloppslösning, såsom mulltoa eller torrdass. 
Toalettvattnet ska sedan våtkomposteras eller behandlas 
i biogasanläggning. Befintliga BDT-anläggningar med 
slamavskiljning och infiltration ska fortsätta att brukas. 
Nya BDT-anläggningar ska ha slamavskiljning och därefter 
anläggas på en tät markbädd och till sist infiltreras på en 
spridningsbädd. Vattenförsörjningen bygger på enskilda 
brunnar samt på kommunalt färskvatten. Ett stomnät med 
kommunalt vatten byggs således ut och de fastigheter 
som önskar får ansluta sig till detta, högst 250 m från 
tomtgränsen. De lokala vägarna ska ha fortsatt enskilt 
huvudmannaskap, medan huvudvägen Älgövägen ska ha 
kommunalt huvudmannaskap. (Nacka kommun 2003a, ss. 3-4)

1 B. Det lokala alternativet version B (LTA/LPS-
ledningar)
Detta alternativ motsvarar nästan alternativ 1A. De 
krav som ovan ställts på de nya BDT-anläggningarna 
ska i detta alternativ även ställas på de befintliga. Detta 
alternativ har dessutom kompletterats med LTA/LPS-
ledningar för avloppet. Det innebär att förberedelser görs 
för att i framtiden kunna förse Älgö med kommunalt 
avloppssystem om det uppstår ett behov av det. 
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Tomrör med ledningspaket för LTA/LPS-system läggs därför 
ner i samband med utbyggnad av stomnätet för färskvatten. 
(Nacka kommun 2003a, ss. 5-6)

2 A. Planförslaget – kommunalt VA eller 
kretsloppslösning samt enskild väg
Ett kommunalt vatten- och avloppsnät (LTA/LPS) byggs 
ut och ledningarna förläggs huvudsakligen i vägarna. De 
fastighetsägare som önskar och om det finns möjlighet kan 
anordna en egen kretsloppslösning. De kretsloppsanpassade 
lösningarna måste dock uppfylla de kriterier som kommunen 
satt upp. Exempel på enskilda avloppslösningar som uppfyller 
dessa kriterier är, urinseparerande förmultningstoalett 
alternativt vattentoalett till sluten tank samt BDT-avlopp 
till godkänd slamavskiljare, markbädd och spridningsbädd. 
Fastighetsägarna måste även kunna visa att de enskilda 
dricksvattenbrunnarna är godkända för att få ha kvar dem. 
Avsaltning av havsvatten kan i vissa fall godkännas för 
att undvika en ökad belastning på grundvattenmagasinet. 
Huvudmannaskapet för vägar och allmänna platser är i detta 
förslag enskilt. (Nacka kommun 2003a, ss. 6-7)

2 B. Ledning vid sidan om väg – kommunalt VA eller 
kretslopplösning samt enskild väg
Detta förslag skiljer sig från det ovan genom att ledningarna 
för kommunalt vatten och avlopp förläggs vid sidan av 
vägen, under dike/skärvdike med dränering. (Nacka kommun 
2003a, s. 8)

2 C. Planförslaget – kommunalt VA eller 
kretsloppslösning samt kommunal väg
Avseende vatten och avlopp motsvarar detta alternativ 
samma som alternativ 2A. Skillnaden dem emellan är endast 
att kommunen är huvudman för vägar och allmänna platser 
i detta alternativ. Vägarna kommer då asfalteras och föres 
med belysning. (Nacka kommun 2003a, ss. 8-9)

3. Ledning vid sidan om väg – kommunalt vatten, lokalt 
avlopp samt enskild väg
Området förses med kommunalt vatten enligt den princip 
som förklarades i alternativ 2B. Fastigheterna får har enskilt 
avlopp, om de uppfyller kriterierna. Den enskilda lösningen 
som kan vara lämplig är WC till sluten tack samt BDT-vatten 
som renas genom behandling i godkänd slamavskiljare och 

sedan förs till en markbädd och slutligen infiltreras i en 
spridningsbädd. Huvudman för väg och allmän platsmark är 
samma som i alternativ 2B. (Nacka kommun 2003a, s. 9)

norrtälje kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Harka  182   okänd  

2. Kolsvik  76   okänd  

3. Björkudden-
Granö   254   okänd

4. Byholma  128   okänd

5. Berghamra 
fritidshusområde 450   30 %  

Tabell 4. Antal fastigheter i kustnära förändringsområden i Norrtälje 
kommun. Källa: Område 1-4, Norrtälje kommun 1993, s. 2 och område 
5, Norrtälje kommun 2003, del 3, s. 9

kommunens situation och 
ställningstagande
Norrtälje kommun hade år 2002 sammanlagt 25 105 fritidshus. 
Det innebär att Norrtälje är den kommunen i Stockholms län 
som har flest fritidshus och därmed även störst permanentning. 
15 000 av fritidshusen är belägna i kustområdena.19 De 
flesta ligger dessutom inom pendlingsavstånd till orter med 
både service och arbetstillfällen, vilket gör att nästintill 
samtliga fritidshus är potentiella permanentningsobjekt. 
(Norrtälje  kommun 1993, s. 9). Under de senaste 10 åren har 
permanentningen varit mycket kraftig och kommunen 
uppskattar att cirka 250-300 fritidshus permanentats varje 
år. Hitintills har dock inga fritidshusområden omvandlats 
helt till vanliga bostadsområden för permanentboende.20 

Sammanlagt, i hela kommunen, omvandlades 3 362 
fritidshusfastigheter till permanentbostäder mellan åren 
1991 och 2002 (Regionplane- och trafikkontoret 2001, s. 24). 

Norrtälje kommun beräknar att befolkningen kommer att öka 
till cirka 61 000 invånare år 2015. Denna befolkningsökning 
ställer stora krav på att nya bostäder byggs samt att ytterligare 
fritidshus permanentas. Norrtälje kommun behöver ett 
nytillskott av ungefär 5000-7000 bostäder. (Norrtälje kommun 
2003, del 1, s. 13) Kommunen uppskattar att permanentningen 
av fritidshusområden kommer att utgöra 40 % av dessa. 
Permanentningen av fritidshusområden kommer enligt 
kommunen troligen att fortgå som tidigare och utgör därför 
en reell bostadsresurs. (Norrtälje kommun 2003, del 1, ss. 16-17) 

Norrtälje kommun ser idag permanentningen som en 
möjlighet och ska därför aktivt planera och förtäta de 
fritidshusområden där efterfrågan på att bosätta sig är stor. 
Tidigare försökte kommunen hindra permanentningen 
genom olika inskränkningar i byggrätten. De främsta 
orsakerna till kommunens numera positiva inställning 
är att fritidshusområdena utgör en bostadspotential och 
att bebyggelsetrycket på andra delar av landsbygden 
kan minskas. Det sistnämnda innebär att en effektivare 
resurshushållning med mark uppnås genom permanentning 
av fritidshusområden. (Norrtälje kommun 2003, del 1, s. 17) 

problem
Kommunen har även uppmärksammat ett flertal problem som 
orsakas av permanentningen. Det är främst miljöproblem 
samt problem som medför ekonomiska konsekvenser 
för kommunen. När standarden på och användningen av 
fritidshusen ökar blir avloppslösningarna otillräckliga, med 
övergödning som följd. Grundvattenuttaget ökar också och i 
de kustnära områdena kan saltvatteninträngning uppstå, vilket 
medför att dricksvattnet blir obrukbart. Vattentillgången blir 
också begränsad när uttaget är för stort. (Norrtälje kommun 
1993, s. 5)

Andra identifierade problem som, om det inte finns ledig 
kapacitet i den kommunala servicen i rätt geografiskt läge, 
medför kostnader för kommunen är det ökade behovet 

av barnomsorg och skolor samt skjuts av förskole- och 
skolbarn. Dessutom behöver vägstandarden oftast förbättras 
och kollektivtrafiken byggas ut i områdena, detta medför 
dock kostnader för främst Vägverket respektive Landstinget. 
Det kan i vissa områden även uppstå behov av kommersiell 
service, främst dagligvaruhandel, och då kan stödåtgärder 
krävas om bosättningsstrukturen är allt för gles. (Norrtälje 
kommun 1993, s. 3)

Kommunen ser även problem i att vissa områden omfattas 
av mycket gamla planer där byggrätterna inte är anpassade 
efter dagens krav. Dessutom kan en permanentning av vissa 
områden vara tveksamt ur sociala aspekter.21

kommunens arbetssätt
Tidigare har Norrtälje kommun framförallt försökt 
motverka permanentningen genom att begränsa storleken på 
byggrätter, något som haft en liten effekt av den orsaken att 
många människor väljer att flytta permanent till fritidshusen 
ändå22. Denna strategi har istället medfört välfärdsförluster 
för permanentaren samtidigt som politiker och kommunen 
upplevts som formalistiska och verklighetsfrämmande. 
(Norrtälje kommun 2003, del 1, s. 17) 

Den vanligaste byggrätten för fritidshusen i Norrtälje 
kommun är 80 m2 boyta och 20 m2 biyta och många vill 
idag att byggrätten utökas. När fastighetsägare ansöker 
om att få bygga ut sitt fritidshus gör kommunen enskilda 
bedömningar för varje bygglov som söks.23 Kommunen 
medger då oftast en avvikelse från gällande byggrätt med 
5-10 m2.24 Norrtälje kommun har, trots att de numera har 
en positiv inställning till permanentningen, ännu inte 
upprättat några nya detaljplaner eller reviderat äldre för 
att underlätta permanentningen25. Kommunen har dock 
under senare tid fått in ett antal förfrågningar om att ändra 
äldre planer. Kommunen har då ställt sig positiv till utökad 
byggrätt i två av dessa. Den ena, där byggrätten föreslås 
utökas från 80m2 till 120 m2, har dessutom nyligen varit 
ute på samråd. De övriga planerna är ännu inte påbörjade. 
Huruvida byggrätterna ska utökas eller inte beror på om 
erforderlig vatten- och avloppsutredning visar att vatten- 
och avloppskapacitet finns eller kan anordnas i områdena. 
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Kostnaderna för vatten och avlopp ser kommunen som ett 
eventuellt hinder om inte alla fastighetsägare i planområdet 
är intresserade.26

I översiktsplanen, som dock ännu inte är antagen av 
Kommunfullmäktige, har en strategi tagits fram för hur 
kommunen ska förhålla sig till den pågående permanentningen. 
Denna innebär att de fritidshusområden, där det finns tydliga 
tendenser till permanentning, måste uppfylla olika kriterier 
för att kommunen aktivt ska stödja permanentningen. 
De aktuella områdena ska ha en permanentningsgrad på 
minst 20 % och ytterligare permanentning ska förväntas. 
Dessutom ska en hög andel av fritidshusen i områdena 
hålla vinterstandard. Förutom dessa grundläggande kriterier 
ska de vara lokaliserade nära befintlig kollektivtrafik och 
skolskjutsar samt barnomsorg och skola. Även vägarna 
i området ska ha god standard. Ett ytterligar krav är att 
vattenförsörjningen och avloppslösningarna ska kunna 
bedömas bli långsiktigt hållbara. (Norrtälje kommun 2003, del 
1, s. 17) 

Enligt Peter Häggberg, planeringssekreterare på 
Ledningskontoret i Norrtälje kommun, är det inte 
aktuellt att bygga ut både kommunalt vatten och avlopp i 
permanentningsområdena. Vatten- och avloppsproblematiken 
måste lösas genom samfällda eller enskilda lösningar 
som är långsiktigt hållbara.27 En aktuell lösning för vissa 
områden är kommunalt vatten från central vattentäkt samt 
lokal avloppsrening (Regionplane- och trafikkontoret 2003b, s. 
42). Arbetet med att åtgärda vatten- och avloppsproblemen 
går dock mycket långsamt. Anledningen till detta, menar 
stadsbyggnadskontoret, beror delvis på att miljökontoret 
ställt något för höga krav på de lokala lösningarna och 
därmed försvårat tillkomsten av nya avloppsanläggningar, 
enskilda och gemensamma. Kommunen håller på att ta fram 
en ny VA-policy för hanteringen av enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar som inte ingår i det kommunala vatten- 
och avloppsområdet. (Regionplane- och trafikkontoret 2003b, s. 54) 
De miljö- och kretsloppsanpassade avloppslösningar som 
främst diskuterats i Norrtälje är olika källsorterande toaletter 
(Regionplane- och trafikkontoret 2003b, s. 67) 

nynäshamns kommun 

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Svärdsö  200   medel  
 
2. Sågsten  125   medel  
    
3. Treviksgården 26   medel  

4. Oxnö  100   medel

5. Herrhamra-
tomten  20   medel
     
6. Verkarö   20   medel

7. Storbygården 153   medel

8. Ören  50   medel

9. Norrskog  40   medel 

10. Ängsholmen 30   medel

11. Lisökalv  40   medel 

12. Hästnäs  225   medel

13. Sandvik  100   medel

14. Frönäs  95   medel

15. Maren  20   medel

16. Skärlinge  280   medel

17. Dyvik  100   medel

18. Grytnäs  100   medel

19. Grimsta  60   medel

20. Ragnarök  30   medel  

21. Söderängstorp 20   medel

22. Yxlö  40   medel  
      

Tabell 5. Antal fastigheter samt uppskattad permanentningsgrad i 

kustnära förändringsområden i Nynäshamn kommun29. 

kommunens situation och 
ställningstagande
Nynäshamns kommun har, vilket tabellen ovan visar, 
ett stort antal kustnära fritidshusområden där det sker en 
permanentning. Det är främst i områdena i kommunens 
norra delar som permanentningen är kraftig. (Regionplane- 
och trafikkontoret 2003b, s. 45) Under perioden 1991-2002 
omvandlades totalt 591 fritidshus till helårsbostäder i 
Nynäshamns kommun. Sammanlagt, år 2002, fanns det 3 119 
fritidshus i hela kommunen. (Regionplane- och trafikkontoret 
2003a)

Kommunen anser att permanentningen av fritidshusområden 
till viss del är positiv, eftersom det möjliggör för fler 
människor att flytta dit30. I översiktsplanen från 1991 har 
kommunen dock fastslagit att de fritidshus som är belägna 
i skärgården eller i andra perifera lägen inte bör omvandlas 
till bostäder för åretruntboende. Anledningen till detta är att 
det medför stora ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
(Nynäshamns kommun 1991, s. 49) Enligt kommunen bör därför 
permanentning främst ske i fritidshusområden som är 
lokaliserade i bra kommunikationslägen. (Nynäshamns kommun 
1991, s. 107) Huruvida det är rätt av kommunen att försvåra för 
människor att flytta ut permanent i vissa områden diskuteras 
dock idag av politikerna. (Regionplane- och trafikkontoret 2003b, 
s. 45)

problem
Problemen med de befintliga vatten- och avloppslösningar, 
såsom saltvatteninträngning i färskvattenbrunnarna, 
utgör enligt Nynäshamn kommun stora problem i 
fritidshusområden som permanentas. Kommunen ser 
således stora svårigheter i hur vatten- och avloppsfrågorna 
ska lösas.31 De boendes krav på bättre kommunal service, 

exempelvis vägar, kommunikationer och skolor, i eller i 
anslutning till områdena, medför också problem. (Regionplane- 
och trafikkontoret 2003b, s. 45)

kommunens arbetssätt
Nynäshamns kommun har ingen dokumenterad strategi för 
hur de fritidshusområden som permanentas ska hanteras. 
Det enda som finns är några riktlinjer i översiktsplanen 
från 1991, vilka idag dock inte är aktuella. (Regionplane- och 
trafikkontoret 2003b, s. 45) Det som nämns i översiktsplanen är att 
permanentning i områden som är lokaliserade i perifera lägen 
bör motverkas. Kommunen menar att permanentningen ökar 
om husen är stora och väljer därför att begränsa byggrätten 
i dessa perifera områden. (Nynäshamns kommun 1991, s. 49) 
Kommunen har dessutom, enligt 5 kap 8 § PBL, infört förbud 
mot att ändra markanvändningen i fritidshusområdena 
innan gemensam vatten- och avloppslösning har ordnats. 
(Nynäshamns kommun 1991, s. 9) I samband med att en ny 
översiktsplan arbetas fram ska de frågor och strategier som 
rör förändringsområdena tydligare tas upp.32

I Nynäshamn har detaljplanearbetet för att underlätta 
permanentningen inte kommit långt. Bygglovingenjör 
Sören Öberg uppger att endast ett område, Lyngsta, har 
fått nya detaljplaner med utökade byggrätter. Byggrätterna, 
som tidigare var 60 m2 för huvudbyggnad och 30 m2 för 
komplementbyggnader, har utökats till 120 m2 respektive 
40 m2. I detta område, som dock inte är kustnära, har den 
utökade byggrätten bidragit till att samtliga fastigheter idag 
är permanentade.33

Nynäshamns kommun har satt upp riktlinjer för hur vatten- 
och avloppsfrågorna ska hanteras i områden som har problem 
med vatten- och avloppslösningar. Riktlinjerna ska tydliggöra 
byggnadsnämndens ställningstaganden och principiella 
riktlinjer för ett stort antal områden med VA-problem. 
(Regionplane- och trafikkontoret 2003b, s. 54) Kommunen har inte 
anslutit några av sina förändringsområden till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet. Avsaltningsanläggningar 
samt torrtoaletter kan vara lämpliga lösningar i 
förändringsområdena, enligt Sören Öberg.34
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södertälje kommun

Förändrings-  Antal    Permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Nästäppan  50-100  30-40 % 

2. Viksberg  200-300  30-40 % 

3. Dammtorp/
Vattubrinken  50-100  30-40 % 

4. Sandviken  200-300   30-40 % 

Tabell 6. Uppskattat antal fastigheter och permanentningsgrad i 
kustnära förändringsområden i Södertälje kommun36. 

kommunens situation och 
ställningstagande
Under 1990-talet omvandlades cirka 20 % av fritidshusen 
i Södertälje kommun till permanentbostäder. (Södertälje 
kommun 2003, s. 19) Det motsvarar sammanlagt 692 fritidshus 
(Regionplane- och trafikkontoret 2001, s. 24). Södertälje kommun 
har dock endast ett ostkustnära fritidshusområde där det 
sker en permanentning, Nästäppan. De övriga områdena 
är lokaliserade vid Mälaren.37 I hela kommunen fanns 
det år 2002 sammanlagt 2 048 fritidshus (Regionplane- och 
trafikkontoret 2003a).

Södertälje kommun är numera positiv till permanentning 
av fritidshusområden,38 förutsatt att infrastrukturfrågorna 
kan lösas på ett tillfredställande sätt. Bostadsmarkanden 
är redan idag mycket pressad och kommunen behöver 
ett tillskott på 5 500-8 000 nya bostäder för att klara den 
förväntade befolkningsökningen på 9 000-13 000 personer 
fram till 2015. Permanentningen av fritidshus ses därför 
av kommunen som en viktig del av bostadsförsörjningen i 
kommunen (Södertälje kommun 2003, ss. 16-19).

problem
De största problemen som kommunen uppmärksammat 
i förändringsområdena är vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen39. Många fritidshusområden regleras 
av föråldrade detaljplaner vars bestämmelser endast tillåter 
fritidshus med enklare vatten- och avloppslösningar eller 
till och med förbjuder att avloppsledningar läggs ned i 
marken. Den ökade belastningen på avloppsanläggningarna 
medför att de fungerar dåligt och att utsläppen ökar kraftigt. 
(Södertälje kommun 2003, s. 19)

Vägar, gator och belysning har också vanligtvis dålig 
standard och måste rustas upp (Södertälje kommun 2003, s. 19). 
Även kollektivtrafiken måste förbättras när fler människor 
bor i områdena året runt. Dessutom kan vissa konflikter 
med strandskyddet uppstå. Slutligen har kommunen 
uppmärksammat att fastighetsägarna har olika inställningar 
till om fritidshusområdena ska permanentas eller inte.40 

kommunens arbetssätt
Södertälje har hitintills inte genomfört några större 
förändringar för att förbättra situationen i de fritidshusområden 
som permanentas. Avloppsfrågan hanterar de idag genom 
att medge tillfälliga avloppslösningar. Kommunen uppger 
dock att detta endast sker i undantagsfall.  Kommunens VA-
policy och taxesystem har precis genomgått en granskning 
och ett politiskt beslut väntas under hösten 2003.41 
Dessutom är kommunens översiktsplan under utställning 
och i denna finns föreslagna riktlinjer för hur kommunen i 
framtiden ska hantera fritidshusområden som permanentas. 
Översiktsplanen och de fördjupningar som håller på att 
utarbetas är i dagsläget de enda dokument som berör 
vatten- och avloppsproblemen, detaljplaner och lösningar 
i förändringsområdena. Kommunen har dock tillsatt en så 
kallad omvandlingsgrupp som består av tjänstemän från 
vatten- och avloppsenheten, plan- och byggavdelningen 
samt gatukontoret. Syftet med denna grupp är att arbeta 
fram en lösning som innebär att kostnaderna för att inlemma 
förändringsområdena i kommunalt VA-verksamhetsområde 
inte blir för höga. (Regionplane- och trafikkontoret 2003b, s. 55)  

Södertälje kommun föreslår i översiktsplanen att framförallt 
de fritidshusområden som ligger nära tätorterna bör 
utvecklas och få villastandard (Södertälje kommun 2003, s. 17). 
Kommunen har även för avsikt att tillåta nyexploatering i 
dessa områden när vatten- och avloppsfrågorna är lösta42. 
Kommunen anser att enskilda vatten- och avloppslösningar 
endast är aktuella i enstaka fall i perifera lägen (Regionplane- 
och trafikkontoret 2003b, s. 63). Kommunen arbetar idag inte 
aktivt för att få till stånd miljö- och kretsloppsanpassade 
små avloppsanläggningar (Regionplane- och trafikkontoret 2003b, 
s. 68). De menar att de system som finns utvecklade idag inte 
fungerar på ett tillfredställande sätt. Kretsloppsanpassade 
anläggningar är därför endast aktuella om det sker på privat 
initiativ.43 Kommunen föreslår istället att vatten och avlopp 
främst ska lösas gemensamt, i form av kommunal anslutning 
eller lokala samfällda reningsverk (Södertälje kommun 2003, 
s. 19). Kommunen ser dock kommunal anslutning som det 
bästa alternativet eftersom det finns en risk att kommunen 
kan tvingas ta över driften av gemensamhetsanläggningarn
a (Regionplane- och trafikkontoret 2003b, s. 63). Alternativet med 
en kommunal anslutning är dock inte helt oproblematiskt. 
Fastighetsägarna utgör en heterogen grupp med olika 
viljor, eftersom de nyttjar sina fastigheter olika. Därav har 
de olika åsikter om hur stora kostnaderna får bli för en 
kommunal anslutning. Detta ser kommunen som ett stort 
hinder för att kunna åtgärda vatten- och avloppsproblemen 
i förändringsområdena. (Regionplane- och trafikkontoret 2003b, s. 
63)

Först när fastigheterna är anslutna till gemensamma lösningar 
för vatten och avlopp anser kommunen att byggrätten kan 
utökas för dessa fastigheter. (Södertälje kommun 2003, s. 19) 
Enligt arkitekt Kent Edström på Stadsbyggnadskontoret 
ska fritidshusen, som idag oftast har en byggrätt på 60 
m2 (alternativt 80) + 20 m2, få en utökad byggrätt som 
motsvarar ”normala” villor. Det innebär en byggnadsarea 
för huvudbyggnad på högst 200 m2 och en byggnadsarea 
för uthus på 40-50 m2. För att områdenas karaktärer inte ska 
förändras allt för mycket kommer troligtvis bestämmelser 
införas i detaljplanerna som kräver stora tomter. I 
detaljplanerna kommer det även att finnas begränsningar 
av byggytan i förhållande till tomtarean, förslagsvis 20 
%. Denna bestämmelse är mycket viktig eftersom många 

områden innehåller avstyckade tomter som är relativt små. 
För karaktärens skull får husen på dessa tomter inte bli för 
stora.44

I översiktsplanen pekar kommunen ut några av de områden 
som i framtiden ska prioriteras i planeringsarbete. De 
områden som är lokaliserade vid Mälaren, Viksberg/Viksäter, 
Dammtorp/Vattubrinken samt Sandviken, är utpekade som 
prioriterade områden. (Södertälje kommun 2003, s. 19) I Viksberg/
Viksäter och Sandviken pågår för närvarande arbete med 
fördjupningar av översiktsplanen. Dessa ska ligga till grund 
för framtida detaljplaner, vars bestämmelser ska möjliggöra 
permanentboende. Nästäppan, som dock inte är ett av de 
prioriterade områdena, ska också detaljplaneläggas för 
att ge förutsättningar för permanentboende.45 Några av de 
prioriterade områdena är lokaliserade långt från de befintliga 
kommunala vatten- och avloppsledningarna och det går 
således inte att ansluta dessa områden eftersom kostnaderna 
skulle bli allt för höga. Kommunen avser därför att istället 
ansluta dessa områden till småskaliga gemensamma vatten- 
och avloppslösningar. (Södertälje kommun 2003, s. 19) Viksberg/
Viksäter ska dock anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet och området kommer därför i framtiden att 
ingå i kommunens verksamhetsområde46. 

tyresö kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Tyresö Strand 400   50 %  

2. Raksta, Solberga
och Bergholm   527   54 %  

3. Brevikshalvön 1530  Inre Brevik 54 %
     Yttre Brevik 40%

Tabell 7. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Tyresö kommun47.
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kommunens situation och 
ställningstagande
I Tyresö kommun har ett stort antal fritidshus omvandlats 
till åretruntbostäder. Mellan åren 1991-2002 permanentades 
810 fritidshus och denna process fortgår, huvudsakligen i de 
i tabellen nämnda områdena. År 2002 fanns det sammanlagt i 
Tyresö kommun 1 765 fritidshus (Regionplane- och trafikkontoret 
2003a).

Tyresö kommun ser permanentningen av fritidshusområden 
både som en möjlighet och ett problem. Permanentning 
innebär dock framförallt en möjlighet eftersom kommunen 
i dessa områden kan erbjuda attraktiva boendemiljöer samt 
rekreationsområden. Detta kan bidra till att kommunen 
utvecklas och expanderar ytterligare. Tyresö kommun avser 
därför att detaljplanera större delen de fritidshusområden 
som idag permanentas och förbereda dem för ett 
permanentboende. (Tyresö kommun 2003, s. 4)

problem
Tyresö kommun har uppmärksammat ett flertal problem, 
både akuta och långsiktiga, som uppstår vid permanentning 
av fritidshusområden (Tyresö kommun 1998, s. 56). Vatten- 
och avloppssituationen blir vid permanentningen mycket 
problematisk eftersom anläggningarna är anpassade för 
fritidsboende. De flesta fritidshusen har enskilda grävda 
eller borrade brunnar och när grundvattenuttaget blir större 
sinar dessa och risken för saltvatteninträngning ökar. De 
flesta fastigheter har dessutom enskilda infiltrationsanlä
ggningar för avloppet. Markförhållandena för infiltration 
är på många ställen dåliga i Tyresös fritidshusområden 
och anläggningarna är därför bristfälliga och undermåliga. 
Utsläppen av fosfor och kväve ökar och belastning på miljön 
blir stor när avloppsanläggningarna används året om. (Tyresö 
kommun 1998, s. 37) Den ökade mängden orenat avloppsvatten 
kan dessutom kontaminera drickvattenbrunnarna. (Tyresö 
kommun 1998, s. 56)

Andra problem rör vägstandard, trafiksäkerhet, gång- och 
cykelbanor, kollektivtrafik samt kommunal service. Vägarna 
är inte dimensionerade för den ökade trafikmängden som 
uppstår, vilket kan ge upphov till bristande trafiksäkerhet, 

främst för gående och cyklister. Gång- och cykelbanor 
samt vägbelysning saknas dessutom i de flesta områdena 
och måste därför anordnas i områdena. (Tyresö kommun 2003, 
s. 11) De flesta områdena saknar också kollektivtrafik eller 
har få turer, vilket medför att fler kör bil och ytterligare 
miljöproblem följer av det. (Tyresö kommun 1998, s. 56) Även 
behovet av kommunal service ökar i områdena när de 
permanentas.48

Ytterligare problem rör detaljplaner och framtida 
detaljplaneläggning. I Östra Tyresö (Raksta, Solberga, 
Bergholm och Brevikshalvön) är detaljplanerna avsedda 
för fritidsboende. Detta innebär att de som väljer 
att bo permanent i dessa områden blir trångbodda i 
avvaktan på detaljplaneläggning. I Tyresö Strand har de 
inaktuella detaljplanerna avskaffats och i avvaktan på ny 
detaljplaneläggning får boende dock ansöka om bygglov 
för att bygga en normalstor villa på högst 160 m2. Detta 
medför problem eftersom många villor, anpassade för 
permanentboende, byggs innan kommunalt vatten och 
avlopp dragits ut i området. I vissa delar av Tyresö Strand 
har det därför uppstått vattenbrist till följd av att uttaget av 
grundvatten ökat.49

kommunens arbetssätt
Den politiska inriktningen är att detaljplaneringen i de båda 
förändringsområdena Tyresö Strand och Östra Tyresö har 
mycket hög prioritet. Det innebär bland annat kommunalt 
vatten och avlopp ska byggas ut, vägarna ska förbättras 
och större byggrätter ska tillåtas. Tyresö kommun arbetar 
nu med att detaljplanera förändringsområdena etappvis för 
att ge förutsättningar för permanentboende. Kommunalt 
vatten och avlopp är den vanligaste lösningen på vatten- 
och avloppsproblem. Denna lösning ser kommunen som det 
mest praktiska och logiska alternativet, trots höga kostnader, 
eftersom det oftast är lätt att koppla på nätet. Andra lokala 
gemensamhetsanläggningar ser kommunen som mer 
problematiska. Främst då det kan vara svårt att hitta lämplig 
plats eller mark för anläggningen, lösa huvudmannaskapet 
samt att det finns risk för att kommunen måste ta över 
anläggningen. Enskilda avlopp ser kommunen i vissa fall 
som möjliga alternativ. Det är dock viktigt att de verkligen 

innebär en minskad belastning på mark, grundvattenresurser 
och recipienter. (Regionplane- och trafikkontoret 2003b, s. 64) 
Intresset från fastighetsägarna är dessvärre lågt när det gäller 
att anlägga kretsloppsanpassade, små avloppsanläggningar. 
Kommunen arbetar därför inte aktivt med att få till stånd 
sådana. I framtiden kan detta dock vara aktuellt i Östra 
Tyresö, men då främst som en övergångslösning fram tills 
kommunalt vatten och avlopp kan byggas ut. (Regionplane- 
och trafikkontoret 2003b, s. 68) 

I Tyresö kommun finns områden som är helt omvandlade 
till bostadsområden för permanentboende, exempelvis 
Skälsätra och Gimmersta. Dessa har redan detaljplanelagts 
och kommunalt vatten och avlopp är utbyggt i områdena. 
Gimmersta har till viss del även förtätats. (Regionplane- 
och trafikkontoret 2003b, s. 51) Nedan följer en mer specifik 
redogörelse för kommunens arbete i de prioriterade 
förändringsområdena, som idag har en omfattande 
permanentning.

tyresö strand
I Tyresö Strand, där det även sker en förtätning av fastigheter, 
har ett antal detaljplaner redan antagits för vissa delområden 
och kommunalt vatten och avlopp samt gator håller också 
successivt på att byggas ut (Tyresö kommun 1998, s. 57). 
Ungefär 30-40 % av fastigheterna är hitintills anslutna till 
det kommunala vatten- och avloppsnätet och inom 5-8 år 
beräknas hela området vara detaljplanelagt (Regionplane- och 
trafikkontoret 2003b, s. 51).

I andra delar av Tyresö Strand, där inget detaljplanarbete 
ännu påbörjats, ska tydliga riktlinjer tillämpas för 
bygglovgivning (Tyresö kommun 1998, s. 57). I dessa delområden 
får fastighetsägaren, vilket redan nämnts tidigare, bygga en 
villa på 160 m2 samt ett uthus på 40 m2, om denne förbinder 
sig att ansluta sin fastighet till det framtida kommunala 
vatten- och avloppsnätet. Fastighetsägaren måste dessutom 
kunna redovisa att vatten- och avloppsreningen kan lösas 
fram till dess det kommunala vatten- och avloppsnätet 
byggts ut. (Tyresö kommun 1998, s. 53) 

östra tyresö
Delområdena Raksta, Solberga, Bergholm samt Inre och 
Yttre Brevikshalvön består främst av fritidshus. Fram till idag 
har kommunen försökt motverka permanentningen i dessa 
områden genom att begränsa byggrätterna till 50 m2 + 30m2. 
Mindre avvikelser har dock medgivits och byggrätter på 70 
m2 + 30 m2 har i vissa fall tillämpats. (Tyresö kommun 2003, 
s. 7) Permanentbosättningen har trots dessa begränsningar 
fortsatt att öka i Östra Tyresö och varje år har cirka 75-100 
personer bosatt sig permanent i området. Detta har medfört 
att politikerna har tvingats ta ställning till hur området ska 
fortsatta utvecklas i framtiden. Kommunfullmäktige har 
beslutat att området ska planläggas för permanentboende 
men konstaterar samtidigt att det är av yttersta vikt att 
områdets skärgårdskaraktär bevaras i största möjligaste 
mån. År 2000 gav kommunfullmäktige Miljö- och stadsbyg
gnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupning av 
översiktsplanen. (Tyresö kommun 2003, s. 2) 

Fördjupningen av översiktsplanen för Östra Tyresö antogs 
år 2003, och den är ett första steg mot detaljplaneläggning 
av området. I fördjupningen anges riktlinjer för hur Östra 
Tyresö ska kunna detaljplanläggas med hänsyn till områdets 
förutsättningar och kvaliteter. Framförallt bör stor hänsyn 
tas till miljön och den unika skärgårdskaraktären. En annan 
mycket viktig del i arbetet med att ta fram en fördjupning 
för Östra Tyresö har varit att få in kunskap från de boende. 
Kommunen har därför hållit ett slags församråd i dialogform. I 
en lokal, kallad ”Öppna huset”, har de boende fått information 
från samt diskuterat med politiker och tjänstemän. Även 
olika arbetsgrupper som består av boende har satts ihop. I 
dessa har diskussioner, om exempelvis vatten, avlopp, vägar 
samt begreppet skärgårdskaraktär, förts. Dessutom har 
barnen på Tyresö skola genom ett temaarbete bidragit med 
information. (Tyresö kommun 2003, ss. 4-5)

Riktlinjerna som satts upp i fördjupningen rör olika 
huvudfrågor, såsom vatten och avlopp, huvudmannaskap 
samt byggrätter och tomtstorlekar. Kommunen har 
dessutom gjort en översiktlig tidplan för när den framtida 
detaljplaneringen och vatten- och avloppsutbyggnaden 
ska ske i de olika delområdena. Det som styrt kommunens 
prioriteringsordning är delområdenas tekniska 
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förutsättningar och miljöaspekter. Exempelvis möjligheten 
att ansluta områdena till huvudledningar och hur stor bristen 
på dricksvatten är. Även de boendes önskemål har vägts in. 
(Tyresö kommun 2003, s. 15)

Eftersom kommunen anser att det är mycket viktigt att 
bevara skärgårdskaraktären måste valet av tekniklösning 
för vatten och avlopp göras med utgångspunkt i områdets 
lokala förutsättningar. Därför måste miljökrav, topografi, 
markförhållanden, grundvattentillgång samt effekterna 
av ytterligare människor i området beaktas. Kommunen 
föreslår därav att den mest adekvata lösningen för de 
flesta delområdena i Östra Tyresö är kommunalt vatten. 
Kommunen ser detta alternativ som mest lämpligt eftersom 
det ger en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Även 
avloppet bör anslutas till det kommunala ledningsnätet. I de 
flesta delområdena som ska förses med kommunalt vatten 
och avlopp är konventionella ledningar med självfallsteknik 
lämpligt. I de delområden som har mer bergig terräng 
kan LPS-systemet användas för att minimera ingreppen 
i miljön. De områden som däremot ligger långt ut och 
som därför inte kan förses med kommunalt vatten och 
avlopp inom en snar framtid föreslås byggas ut med lokala 
gemensamhetsanläggningar eller kretsloppsanpassade 
enskilda lösningar. Vilken vatten- och avloppsteknik som 
slutligen väljs prövas i samband med detaljplaneläggningen. 
(Tyresö kommun 2003, ss. 28-29)

I fördjupningen jämförs olika alternativ avseende 
huvudmannaskapet för allmän platsmark samt ansvaret 
för vatten och avlopp. Både avseende huvudmannaskapet 
för allmän platsmark och ansvaret för vatten och avlopp 
föreslås att de är olika i olika delområden. För huvudvägnätet 
föreslås att kommunen är huvudman och de övriga områden 
skulle kunna ha kommunalt eller enskilt huvudmannaskap. 
För vatten och avlopp kommer kommunen troligtvis att 
bygga ut ett huvudledningsnät. De områden som ansluts till 
detta kan då ha antingen kommunalt eller enskilt ansvar. 
De områden som har lokala lösningar har enskilt ansvar. 
Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen förespråkar 
sammanhållet huvudmannaskap/ansvar för vägar samt 
vatten och avlopp i varje delområde inom Östra Tyresö. 
Kommunen hävdar att en huvudman i varje delområde, 

med ansvar för både vägar, vatten och avlopp, underlättar 
när det uppstår olika frågor som kan vara svåra att hantera 
om huvudmannaskapet är delat. Exempel på sådana 
problem är, olika önskemål om tidpunkt för byggstart, 
samordning av utbyggnad, kostnadsfördelning, otydliga 
ansvarsförhållanden, svårigheter vid reparation och 
underhåll samt kommunala krav på vägarna. (Tyresö kommun 
2003, ss. 40-41)

Storleken på byggnader, tomter och vägar samt hur de ser ut är 
också avgörande för att kunna behålla skärgårdskaraktären. 
Med anledning av det har ett gestaltningsprogram upprättats 
i fördjupningen. Gestaltningsprogrammet ska vara 
vägledande när detaljplanerna upprättas, samt vid senare 
bygglovsprövning. Syftet med programmet är att möjliggöra 
en varierad bebyggelse med utgångspunkt i områdets 
naturliga förutsättningar, såsom topografi, vegetation och 
kulturhistoria. Ett andra syfte är att skydda naturen, både 
inom den enskilda fastigheten och inom allmän platsmark, 
genom att föreslå att åtgärder och restriktioner förs in i 
kommande detaljplaner. Detta för att minimera riskerna 
för stora förändringar samt för att minimera påverkan 
på områdets karaktär. För den enskilda fastigheten kan 
restriktioner mot plansprängning, upprättande av nya 
utfartsvägar, ny belysning på fastigheten, förändring av 
ursprunglig vegetation och marknivå (trädfällning och 
schaktningsarbeten) behövas i detaljplanen. För allmän 
platsmark kan restriktioner mot sprängningar vid vägarbeten, 
anläggande av infartsparkering, busshållsplatser, gångbanor 
och vägbelysning krävas. Byggrätterna som gäller idag är 
små, 50 + 30 m2. De måste således utökas för att möjliggöra 
permanentboende. I gestaltningsprogrammet föreslås att 
huvudbyggnaderna får ha en byggnadsarea på mellan 120-
160 m2 och uthusen en byggnadsarea på 40 m2. Detta innebär 
en bruttoarea på mellan 180-240 m2. Eftersom områdets 
karaktär förändras när byggrätterna utökas är det väsentligt att 
byggnaderna anpassas till terrängen, både avseende placering 
och utformning. I gestaltningsprogrammet ges därför förslag 
på hur olika byggnadskroppar kan sättas samman för att 
bättre passa in. Även byggnadernas formspråk, material och 
färgsättning har betydelse för karaktären och riktlinjer för 
detta finns därför också uppsatta i gestaltningsprogrammet. 
(Tyresö kommun 2003, ss. 42-46)

Tomterna i Östra Tyresö är stora och ofta skogsbeväxta. 
För områdets karaktär är det viktigt att naturmark och 
befintliga träd bevaras och därför bör tomtstorlekarna inte 
minskas. I gestaltningsprogrammet föreslås således att 
tomtavstyckningar inte bör medges i de fall tomterna blir 
mindre än 3 500 m2 på Brevikshalvön och 2 000 m2 i Raksta, 
Solberga samt Bergholmen. Dessutom bör exempelvis 
staket regleras, med hänsyn till den lokala traditionen, i 
kommande detaljplanering för att bevara karaktären. (Tyresö 
kommun 2003, s. 46)

Eftersom Östra Tyresö är ett mycket stort område måste 
flera olika detaljplaner upprättas och kommunen bedömer 
att ungefär 20-50 fastigheter per detaljplan är lämpligt. Det 
kommer att ta över 20 år att detaljplanelägga och bygga 
ut kommunalt vatten och avlopp i hela området. Fram till 
dess att delområdena detaljplaneläggs tillämpas nu gällande 
planer med angivna byggrätter samt de nyligen utarbetade 
riktlinjerna för enskilda avloppslösningar. Kommunalt 
vatten och avlopp kan byggas ut först när detaljplanen för 
ett delområde antagits av Kommunfullmäktige och vunnit 
laga kraft. (Tyresö kommun 2003, s. 15) 

I samband med att fördjupningen togs fram fick Verna 
Ekologi AB år 2001 i uppdrag av kommunen att redovisa 
lämpliga enskilda avlopp för de delar av Östra Tyresö som 
inte kan förses med kommunalt vatten och avlopp inom 
20 år. Sex olika alternativa avloppslösningar redovisas i 
rapporten ”Exempel på enskilda avloppslösningar inom 
Östra Tyresö – bilaga till samrådsunderlag för fördjupad 
översiktsplan”. De alternativ som kan fungera i Östra Tyresö 
är urinsortering med markbädd för övrigt avloppsvatten, 
urinsorterande torrtoalett med kompaktfilter för BDT-vatten, 
klosettvatten i sluten tank med markbädd för BDT-vatten, 
filterbädd med fosforinbindande material, multrum samt 
kompaktfilter för BDT-vatten och slutligen minireningsverk 
för blandat avloppsvatten (Johansson & Lundberg 2001, s. 17). I 
rapporten tas även exempel på gemensamhetsanläggningar 
upp. Det finns möjlighet till gemensamhetsanläggningar 
med urinseparerande system, system med klosettavskiljning 
eller torra system för fekalier och urin. Gemensamhetsanläg
gningarna kan även behandla spillvatten från olika hushåll. 
Det är främst de lokala förutsättningarna som är avgörande 

för vilket system som är möjligt att använda. (Johansson & 
Lundberg 2001, s. 16) 

Idag har detaljplanearbetet påbörjats i Östra Tyresö. I 
november 2003 upprättades det ett samrådsförslag för 
ett mindre område (Sparvvägen), som främst består av 
sportstugor, i Östra Tyresö. Detta var under november och 
december ute på samråd. Planens syfte är att möjliggöra 
permanentboende med hänsyn till skärgårdsmiljön. 
Detaljplanen tas fram utifrån den målsättning och de 
riktlinjer som är uppsatta i fördjupningen. Det medför att en 
förtätning inte är aktuell i detta område och tomterna måste 
ha en storlek på minst 3 500 m2, för att naturmark och träd 
ska kunna bevaras. (Tyresö kommun 2003a, ss. 1-8)

Utifrån det gestaltningsprogram, som översiktligt har 
behandlats tidigare, anges i planbeskrivningen hur 
byggnaderna ska placeras, utformas, utföras och utnyttjas 
för att på bästa sätt anpassas till områdets skärgårdskaraktär. 
Schaktnings- och utfyllnadsarbeten bör undvikas. På 
varje fastighet får en friliggande huvudbyggnad och två 
friliggande uthus byggas. För att byggnaderna på bästa sätt 
ska kunna anpassas till tomtens höjdnivåer kan de i bergig 
terräng terrasseras eller delas upp i mindre sammanhängande 
byggnadskroppar. I kuperad terräng bör huvudbyggnaden 
delas upp i två sammanhängande delar, vilka kan ha olika 
våningsantal beroende på markhöjden. Byggnad som uppförs 
i en våning med vind eller en våning med sutteräng får ha 
en byggnadsarea på 160 m2 och en takvinkel på högst 38 
respektive 27 grader. Byggnader som uppförs i två våningar 
får däremot endast ha en byggnadsarea på 120 m2 samt en 
takvinkel på högst 27 grader och sutterängvåning eller vind 
får inte byggas. Uthusen får ha en byggnadsarea på högst 40 
m2. Byggnadernas färger bör också regleras i detaljplanen för 
att de inte ska avvika från den traditionella färgsättningen. 
Bygglov krävs således vid omfärgning av byggnaden. 
Även fasadmaterialen bör anpassas till de befintliga, för att 
byggnaderna ska passa in i skärgårdsmiljön. Träpanel och 
puts är därför lämpliga material. (Tyresö kommun 2003a, ss. 8-
12) 

Med anledning av den detaljplaneläggningen av Östra 
Tyresö som pågår, har nya riktlinjer för enskilda vatten- 
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och avloppsanläggningar arbetats fram. Dessa har antagits 
av Miljö- och byggnadsnämnden år 2003 och vann laga 
kraft 1/1 2004.50 De finns samlade i rapporten, ”Riktlinjer 
för småskaliga vatten- och avloppsanordningar” och har 
antagits ”för att förhindra att grundvatten, mark, ytvatten 
och annan yttre miljö påverkas negativt av vatten- eller 
avloppsanordningar genom kommande bebyggelseutveckling 
främst inom Östra Tyresö”. Riktlinjerna ska användas som 
underlag både vid rådgivning med fastighetsägare och med 
projektörer av vatten- och avloppsanläggningar. Dessutom 
ska de vara vägledande för kommunen när ärenden, som 
rör inrättande av enskilda eller gemensamma vatten- och 
avloppsanläggningar, handläggs. Riktlinjerna ska också 
tillämpas vid bygglovsprövning, både vid ny-, om-, och 
tillbyggnader.( Tyresö kommun 2003b, s. 3)

Ett antal lösningar i rapporten anges som användbara i de 
yttersta delarna av Brevikshalvön i väntan på kommunalt 
vatten och avlopp. För att detaljplanera ett område för 
lokala lösningar krävs dock att flera fastighetsägare inom 
planområdet går samman i en samfällighetsförening. 
(Tyresö kommun 2003b, s. 4) Den främsta orsaken till att 
gemensamma avloppsanläggningar är att föredra framför 
enskilda för varje fastighet är att de har högre driftsäkerhet 
samt stabilare reningsresultat. (Tyresö kommun 2003b, s. 21) 
Lämpliga torrtoalettlösningar är komposteringstoaletter 
samt urinsorterande alternativ. Vattentoalett får också 
användas och ska då anslutas till tank eller minireningsverk. 
Även BDT-vattnet ska anslutas till minireningsverk. Det 
renade vattnet ska först föras via en fördelningsbrunn med 
provtagningsmöjlighet och sedan vidare till markbädd, 
kompaktfilter eller motsvarande och därefter till ytterligare 
en provtagningsbrunn. Slutligen ska vattnet passera genom en 
infiltrationsbrunn eller liknade innan det avleds till ytvatten 
eller dike. (Tyresö kommun 2003b, ss. 11-12) Minireningsverk 
eller motsvarande anläggning med kemisk fällning 
och filteranläggningar är enligt Bertil Eriksson, Förste 
miljöingenjör, i Tyresö kommun det främsta alternativet. 
Eriksson hävdar dock att kommunen är öppna även för andra 
typer av lösningar än de som är beskrivna i rapporten. Det 
primära är att lösningarna uppnår de i riktlinjerna uppsatta 
reduktionsnivåerna, främst avseende fosfor och kväve.51

värmdö kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Mörtnäs samt 
Korpholmen  568   64 %

2. Kolvik  292   59 %

3. Torsby  327   49 % 

4. Värmdövik-
Herrviksnäs-
Strömma  1085   46 %

5. Brunn, 
Lövhamra
samt Näsudden 237   61 % 

6. Gröndal, 
Gamla Brunnsvägen 85   55 %

7. Ingarö– 
Långvik  268   70 %

8. Björnö-
Klacknäset  503   41 %

9. Södernäs  101   46 %

10. Värmdö-
Evlinge  326   47 %

11. Saltarö, del 
av Skärmarö  754   29 %

12. Betsede  91   56 %

13. Räknäs-
 Aspvik  108   45 %

14. Återvall  74   68 %

15. Lillströmsudd, 
del av Strömma 140   44 % 

16. Barnvik  170   43 %

17. Norr om 
Björkås centrum 118   32 %

18. Ingaröstrands 
villaområde samt 
Barnviksnäs-
Tranarö  346   32 %

19. Skälsmara 164   41 %

20. Älvsala,
Björkvik samt 
Bullandö  66   23 %

21. Koviksudde 
samt Skeviksudde 273   32 %

22. Norra Lagnö 192   67 %

Tabell 8. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Värmdö kommun52.  Källa: Område 5-22, 
Värmdö kommun 1999.

kommunens situation och 
ställningstagande
I Värmdö kommun finns ett stort antal kustnära 
fritidshusområden från 1940- och 1950-talen, där det 
pågår permanentning och vissa är idag helt omvandlade53. 
Under åren 1991 till 2002 omvandlades 2 831 fritidshus 
till åretruntbostäder (Regionplane- och trafikkontoret 2001, s. 24). 
Kommunen antar att permanentningsgraden i många av 
områdena kommer att stiga ytterligare och vara närmare 
hundra procent inom en tioårsperiod (Värmdö kommun 2003b, 
s. 17). Permanentningen av fritidshusområden har således 
kommit att bli en mycket högt prioriterad planeringsfråga i 
Värmdö kommun54. Permanentningen i förändringsområdena 
utgör därför en av tre huvudfrågor i den nyligen utarbetade 
översiktsplanen. I hela Värmdö kommun fanns år 2002 
sammanlagt 14 993 fritidshus (Regionplane- och trafikkontoret 
2003a).  

Värmdö kommun har idag 33 000 invånare och är den 
kommun i Sverige som haft störst befolkningsökning under 
1990-talet. Befolkningsökningen beror till stor del på att 

många fritidshus permanentas i kommunen. Liksom i de 
flesta andra kommunerna i länet byggs det idag allt färre 
bostäder i Värmdö och priserna på bostäder ökar allt mer. 
Detta innebär att Värmdö kommun ser fritidshusen som en 
stor bostadspotential. Kommunen kan erbjuda både gamla 
och nya kommuninvånare relativt billiga bostäder, med 
närhet till naturen. (Värmdö kommun 2003b, s. 84) Värmdö 
kommun har därför fastslagit i översiktsplanen att de 
centralt belägna fritidshusområdena ska omvandlas till 
områden för permanentboende (Värmdö kommun 2003b, s. 8). 
Värmdö kommun anser dock inte att permanentningen är 
oproblematisk, därför att de har få möjligheter att styra den, 
men måste ta konsekvenserna av de problem som uppstår 
(Värmdö kommun 2003b, s. 3).
 
problem
Värmdö kommun har uppmärksammat ett flertal problem 
som uppstår i samband med att människor bosätter sig 
permanent i fritidshus. Framförallt utgör de enskilda 
vatten- och avloppsanläggningarna ett stort problem då de 
belastar miljön negativt samt kan ge upphov till sanitära 
olägenheter. När vattenuttaget blir större ökar risken för 
saltvatteninträngning och vattnet blir därmed otjänligt. 
Trycket på avloppsanläggningarna blir också mycket större, 
liksom belastningen på recipienter.55 De bristande vatten- 
och avloppslösningarna orsakar även ekonomiska problem 
för kommunen. Detta eftersom stora områden måste förses 
med kommunalt vatten och avlopp eller andra gemensamhe
tsanläggningar. (Värmdö kommun 2003b, s. 3)

Behovet av bil blir också större och trafiken på vägar både till 
och inom området ökar, vilket även medför andra problem 
än miljöproblem. Den ökade trafiken gör att säkerheten 
försämras, att framkomligheten begränsas och att bilköer 
kan uppstå. Dessa problem medför i sin tur att vägstandarden 
behöver förbättras och att gång- och cykelvägar behöver 
anläggas. Ytterligare problem rör kostnader för kommunal 
service, såsom barnomsorg, skolor och äldreomsorg.56 Krav 
på kommersiell service samt kollektivtrafik uppstår också 
från det ökade antalet permanentboende (Värmdö kommun 
2003b, s. 3). 
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kommunens arbetssätt
1999 tog Värmdö kommun fram rapporten, 
”Förändringsområden”. Denna är ett faktaunderlag om 
kommunens förändringsområden, vilka möjligheter, 
problem och konsekvenser permanentningen i dessa innebär 
för kommunen. Rapporten är dessutom ett beslutsunderlag 
och har legat till grund för arbetet med förändringsområden 
i den nyligen antagna översiktsplanen. I rapporten beskrivs 
ett tjugotal aktuella förändringsområden, vilka sammanlagt 
består av cirka 2 500 fastigheter. Kommunen har för 
avsikt att samtliga områden i denna så småningom ska 
detaljplaneläggas och befintliga planer ska ändras. Därtill 
ska infrastruktur, service samt vatten- och avloppssituationen 
ses över i dessa förändringsområden. (Värmdö kommun 2003b, 
s. 84)

I översiktsplanen tas fem av de beskrivna områdena upp. 
Dessa anser kommunen bör prioriteras i det fortsatta 
planeringsarbetet. De prioriterade förändringsområdena är 
Mörtnäs och Korpholmen, Kolvik, Torsby, Värmdövik - 
Herrviksnäs – Strömma samt Brunn – Lövhamra. I dessa är 
situationen sådan att principer för bebyggelseutvecklingen 
behöver utarbetas och att utbyggnaden av infrastrukturen bör 
påbörjas. Dessa områden prioriteras dessutom dels därför att 
de ligger nära social och kommersiell service samt allmänna 
kommunikationer och dels därför att dessa områden kan 
anslutas till befintlig infrastruktur, så som större vägar och 
vatten och avlopp. Tidigare var även områdena Betsede 
och Ingarö-Långvik prioriterade förändringsområden. 
Detaljplaneläggning och utbyggnad av vatten och avlopp 
har idag påbörjats i dessa områden och de är därför inte 
längre prioriterade. (Värmdö kommun 2003b, s. 84)

I översiktsplanen har kommunen satt upp generella 
mål för hur de prioriterade områdena ska behandlas i 
framtiden. Vidare har kommunen sammanställt ett förslag 
till åtgärdsprogram som ska användas för de prioriterade 
förändringsområden och därmed fungera som underlag i 
det fortsatta planeringsarbetet. Eftersom kommunen tror 
att många områden i framtiden kommer permanentas helt 
är det mycket angeläget att bebyggelseutvecklingen samt 
utbyggnaden av infrastruktur samordnas och sker i en 

reglerad och strukturerad form. Detta för att kunna minimera 
risken för sociala och miljömässiga problem. Uppkommer 
dessa typer av problem kan det leda till stora kostnader för 
kommunen. (Värmdö kommun 2003b s. 86)

Enligt det första generella målet ska minst 75 procent av de 
prioriterade förändringsområdena, senast år 2010, ha anpassats 
till bostadsområden för permanentboende med gemensamma 
riktlinjer för den framtida bebyggelseutvecklingen. Det 
andra målet som satts upp innebär att nya detaljplaner eller 
fördjupningar av översiktsplanen vid behov ska upprättas 
och inaktuella gällande planer ska revideras. Genom 
detaljplaneläggningen dras gemensamma riktlinjer för 
bebyggelseutvecklingen upp och lovprövningen blir både 
enklare och snabbare om detaljplan finns upprättad över 
ett område. Enligt det sista målet ska minst 75 procent av 
fastigheterna senast år 2010 ha anslutits till kommunalt 
vatten och avlopp eller till annan gemensam samfälld 
anläggning. (Värmdö kommun 2003b, s. 86) De områden som är 
centralt lokaliserade bör anslutas till det kommunala vatten- 
och avloppsnätet, medan det i de områden som ligger mer 
perifert kan vara lämpligt med andra lokala gemensamhetsa
nläggningar. (Värmdö kommun 2003b, s. 63) 

Det åtgärdsprogram som kommunen föreslagit för 
hanteringen av de prioriterade förändringsområdena 
är uppbyggt i tre olika steg. I det första steget ska 
arbetsgrupper med tjänstemän från berörda förvaltningar 
tillsättas och dessa ska sedan leda det fortsatta planerings- 
och utvecklingsarbetet. Strategier för planläggning samt 
vatten- och avloppsutbyggnad ska upprättas och tidplaner 
samt hur ansvarfördelning ska vara ska också upprättas. Det 
ska även finnas kalkyler över kostnaderna och hur dessa ska 
fördelas. Slutligen i detta första steg ska det anges i vilken 
turordning de olika områdena/delarna ska behandlas. I det 
andra steget ska först alla förändringsområden inventeras 
och samverkansgrupper med de boende ska bildas. Därefter 
ska områdesvisa fördjupningar av översiktsplanen eller nya 
detaljplaner upprättas och otidsenliga gällande planer ska 
revideras. Även riktlinjer för styckningar och förtätningar 
ska fastslås. I detta andra steg ska också mark för exempelvis 
förskolor, skolor, samlingslokaler och lekplatser reserveras. 
Vidare ska kulturmiljöer, enskild kulturbebyggelse och 

naturvärden skyddas och ställning måste tas till strandskydd. 
I det tredje, och sista steget, ska behovet av en eventuell 
utbyggnad av social och kommersiell service samt 
kollektivtrafik undersökas. Slutligen ska de lokala trafiknäten 
och trafikfrågorna ses över. (Värmdö kommun 2003b, s. 87)
 
Kommunen tar i översiktsplanen även upp hur de ska förhålla 
sig fram till dess att förändringsområdena detaljplaneläggs 
och ansluts till gemensam vatten- och avloppslösning. Alla 
huvudbyggnader som är större än 60 m2 ska klassas som hus 
för permanentboende. Detta för att kommunen ska kunna 
ställa krav på tillgänglighet, energihushållning samt vatten 
och avlopp. Innan de nya detaljplanerna antagits ska inga 
bygglov beviljas i förändringsområdena. Eftersom alla 
förändringsområdena ska anslutas till kommunalt vatten 
och avlopp får inga nya enskilda anläggningar för vatten och 
avlopp tillåtas i avvaktan på utbyggnaden. Inga fastigheter 
ska dock kunna anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet innan det finns en detaljplan för området. 
(Värmdö kommun 2003b, s. 87)

mörtnäs och korpholmen
Detaljplanearbetet för Mörtnäs och Korpholmen har startats 
och vatten- och avloppsutbygganden kommer också att 
påbörjas snart. För ett delområde i Mörtnäs finns ett förslag 
till detaljplan redan utarbetat. Kommunen har dessutom 
nyligen utarbetat ett generellt detaljplaneprogram för 
samtliga delområden i Mörtnäs och Korpholmen, vilket 
varit utställt under hösten 2003.57 Eftersom fastigheterna i 
Mörtnäs och Korpholmen idag antingen är helt oreglerade 
eller regleras av gamla detaljplaner vars bestämmelser inte 
är anpassade för åretruntboende, måste nya upprättas och 
de äldre revideras. I detaljplaneprogrammet finns därför 
riktlinjer för detta kommande detaljplanearbete. 

I detaljplaneprogrammet anges att bebyggelsen i områdena 
ska anpassas för permanentboende och områdena ska få 
karaktären av villaområde. De riktlinjer som har satts upp 
för den befintliga bebyggelsen innebär att området även 
fortsättningsvis ska ha en luftig karaktär. (Värmdö kommun 
2003a, s. 18) Detta kan uppnås genom att i detaljplan fastslå 
att tomterna måste ha storlek på minst 1500 m2. Dessutom 
bör bostadshusen även fortsättningsvis endast uppta en 

begränsad del av tomten och husens placering på tomten 
bör också regleras. Enligt riktlinjerna bör huvudbyggnaden 
placeras mitt på tomten eller på dess bakre del. Övriga 
komplementbyggnader bör placeras så att de är underordnade 
huvudbyggnaden. Huvudbyggnad får uppföras i en eller två 
våning/-ar, med en byggnadsarea på högst 160 m2 respektive 
120 m2. Garage och uthus får endast ha en byggnadsarea 
på högst 50 m2. Fasaderna bör uppföras i trä. I programmet 
föreslås även en viss förtätning, genom avstyckningar, och två 
nya bostadsområden förslås också. Detaljplaneläggningen 
kommer att fortskrida etappvis, eftersom områdena 
omfattar ett stort antal fastigheter. Samtliga fastigheter i 
områdena, både befintliga och tillkommande, ska anslutas 
till det kommunala vatten- och avloppssystemet och i vissa 
delar kommer ett LTA-system behöva anläggas på grund 
av markförhållandena. (Värmdö kommun 2003a, ss. 30-35) 
Kommunen anser att de lokala gemensamhetsanläggninga
rna som nyttjas idag ska anslutas till det kommunala nätet 
och i framtiden ska gemensamhetsanläggningar inte tillåtas 
i Mörtnäs och Korpholmen (Värmdö kommun 2003a, s. 16).  
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österåkers kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Svinninge-
Svartgarn  1 140   53 %  
       
2. Täljö-
Gottsunda  390   53 %  

3. Stava  184   52 %  
 
4. Säby – Norrö 360   69 %  

5. Grindmossen-
Blekungen –  
Singö – Solberga 270   60 %   

6. Brevik-
Lervik–Flaxenvik 1 160   43 %

Tabell 9. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 

förändringsområden i Österåkers kommun58. 

kommunens situation och 
ställningstagande
Österåkers kommun är en av de kommuner i länet som har 
flest fritidshus och således även en kraftig permanentning. 
År 2002 fanns det sammanlagt 6 672 fritidshus och 
enligt Regionplane- och trafikkontoret permanentades 
1479 fritidshus under åren 1991 till 2002 (Regionplane- och 
trafikkontoret 2001, s. 24). De fritidshusområden där det idag 
sker en permanentning och där det finns en blandbebyggelse, 
benämns av Österåkers kommun för förnyelseområden. 
Dessa förnyelseområden ligger som en krans kring tätorten 
Åkersberga.

Österåkers kommun ser permanentningen av 
fritidshusområden främst som en möjlighet för kommunen, 
då de utgör en viktig del av kommunens tillväxtområde för 
nya bostäder. Det är dessutom ett relativt stort tryck på att få 

bosätta sig i kommunens förnyelseområden. I översiktsplanen 
från 1990 finns som mål att förnyelseområdena med tiden 
ska omvandlas till traditionella villaområden. För att detta 
ska vara möjligt krävs dock både detaljplaneläggning och att 
kommunalt vatten och avlopp byggs ut i områdena. Eftersom 
permanentningen ändå inte går att förhindra är kommunen 
dock tills vidare positiv till omvandling även innan 
planläggning.59 Ytterligare en anledning till att kommunen 
ställer sig positiv till omvandlingen av fritidshusområden 
är att jungfrulig mark inte behöver tas i anspråk (Österåkers 
kommun 1998, s. 5).

Kommunen är följaktligen positiv till permanentningen 
och främst förnyelseområdena närmast Åkersbergas tätort 
ska därför planläggas för permanentbostäder och på sikt 
omvandlas till villaområden.60 I de områden som ligger 
norr om Åkersberga har kommunen däremot haft för avsikt 
att motverka permanentningen. I realiteten har detta dock 
inte kunnat följas eftersom politikerna inte vill förhindra 
att bostäder byggs. Bygglov har givits i dessa områden, 
om vatten och avlopp har kunnat lösas. (Regionplane- och 
trafikkontoret 2003b, ss. 52-53)

problem
Österåkers kommun har uppmärksammat ett stort antal 
problem som följer av permanentningen. Det största problemet 
är bristen på gemensamma vatten- och avloppslösningar. 
De flesta har enskilda brunna och infiltrationsanläggningar. 
Standarden på dessa anläggningar varierar och med en ökad 
användning ökar också riskerna för sanitära olägenheter 
(Österåkers kommun. 1990). Exempelvis har några fastigheter 
problem med saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnarna 
samt avloppsvatten som kontaminerar brunnarna (Österåkers 
kommun 1998, s. 10). Andra problem är dels att många vägar inte 
klarar den ökade åretruntbelastningen och dels att det behövs 
barn- och äldreomsorg, skola med mera61. Den undermåliga 
standarden på många vägar medför att trafiksäkerheten är 
mycket låg för gående och cyklister, samt att framkomligheten 
för större fordon (bussar och nyttotrafik) är mycket begränsad. 

En översiktlig inventering av vägarna i förnyelseområdena 
visar att ungefär 80 % av vägarna är i behov av upprustning 
och ombyggnad. (Österåkers kommun 1998, ss. 10-14) 

Ett annat problem är att förnyelseområden ligger för-
hållandevis långt bort från de centrala delarna av Åkersberga 
och därmed långt från den kommunala och kommersiella 
servicen. Ett annat är att många av fastigheterna inom 
förnyelseområden är stora och förnyelseområdena är till ytan 
stora områden där det blir långa avstånd även inom områdena. 
Ytterligare problem är att det i de planlagda delarna endast 
medges mindre byggrätter, avsedda för fritidshusändamål. 
Många söker bygglov för betydligt större hus än vad planen 
medger och Byggnadsnämnden har därför under de senaste 
åren känt sig tvingad att medge ett flertal större avvikelser 
från planerna, ibland avvikelser på över 100 %. Dessa allt 
större avvikelser från planerna innebär att de övriga problem 
som uppstår vid permanentning av fritidshusområden blir 
större och skjuts på framtiden.62

Problemen med permanentbosättning i fritidshusområdena 
blir än större om kommunen lättar på rekommendationerna 
i översiktsplanen om avstyckningsförbud i förnyelse-
områdena. Medges avstyckning ökar permanentningen i en 
allt snabbare takt och kommunen får därmed än sämre kontroll 
över området som helhet. Den kommande planläggningen, 
de gemensamma vatten- och avloppslösningarna samt ett 
strukturerat gatunät blir betydligt svårare att åstadkomma i 
framtiden.63 

kommunens arbetssätt
Som nämnts ovan ökar hela tiden antalet bygglov för att få 
omvandla fritidshus till åretruntbostad i Österåkers kommun. 
Byggnadsnämnden har i takt med det ökade antalet sökta 
bygglov beviljat allt fler bygglov, som avviker från de gällande 
planerna. I kommunen förs därför för tillfället en diskussion 
om hur kommunen ska behandla förnyelseområdena i 
framtiden. 1999 arbetade kommunen fram en rapport 
”Förslag till handlingsprogram för förnyelseområdena”. 
Kommunens ambition är att först upprätta fördjupningar av 
översiktsplanen för de större förnyelseområdena och sedan 
detaljplanelägga dessa. Detta är dock en process som tar 

mycket lång tid, eftersom det först krävs ett väl genomfört 
underarbete.64

Österåkers kommun ser denna process som bekymmersam, 
eftersom det är svårt att veta hur kommunen ska hantera 
permanentningen fram till dess att nya detaljplaner antagits. 
Från politiskt håll har förslag kommit om att upphäva alla 
gamla detaljplaner samt att upphäva alla rekommendationer 
i översiktsplanen om avstyckningsförbud. De kommunala 
tjänstemännen anser dock, av flera olika anledningar, att 
detta inte är en bra lösning. För det första kan framtida 
planläggning komma att kompliceras avsevärt. För det andra 
betyder det att det inte finns något stöd vid bygglov- och 
avstyckningsansökningar och för det tredje tar det lång tid 
och mycket resurser i anspråk att upphäva över 30 planer.65

I översiktsplanen från 1990 anges vilka förnyelseområden 
som kommunen avser upprätta fördjupningar av 
översiktsplanen för, detaljplanelägga för permanentboende 
samt till viss del även förtäta. En mer omfattande övergång 
från fritidsboende till permanentboende samt förtätning med 
ny bebyggelse i förnyelseområdena är enligt kommunen inte 
möjlig med enskild vatten- och avloppsförsörjning. Detta 
eftersom de naturgivna förutsättningarna är begränsade för 
förnyelseområdena. Kommunen anser därför att kommunal 
vatten- och avloppsförsörjning är mest lämplig. (Österåkers 
kommun 1990) I glesbygden och där permanentningen inte är 
omfattande anser kommunen dock att enskilda miljö- och 
kretsloppsanpassade lösningar kan anläggas (Regionplane- och 
trafikkontoret 2003b, s. 69). Österåkers kommun har dock ingen 
tydlig kretsloppsinriktning på de enskilda lösningarna. 
Alternativen sluten tank för WC tillsammans med 
urinseparering är lösningar som kommunen tittat på tidigare 
och förespråkat. Kommunen anser inte att urinsepareringen 
är oproblematisk, eftersom det är svårt att veta var urinen 
hamnar i slutänden, samt att det i de flesta fall krävs någon 
form av infiltration i marken.66

Innan kommunalt vatten och avlopp anläggs får hus 
avsedda för permanent bruk, endast uppföras under vissa 
förutsättningar. I översiktsplanen finns ett antal kriterier 
uppsatta som måste uppfyllas. Vatten och avlopp ska motsvara 
uppställda miljökrav, vägfrågan ska vara löst, permanenthuset 
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ska ersätta befintligt fritidshus och utbyggnaden får inte 
försvåra kommande planläggning. För de områden som 
dock aldrig reglerats i plan ska, i avvaktan på fördjupning 
av översiktsplan eller detaljplan, mycket stor restriktivitet 
tillämpas för att framtida planläggning inte ska kompliceras. 
När kommunalt vatten och avlopp sedan har byggts ut ska 
i princip samtliga fastigheter anslutas och kommunen avser 
då inte att lösa in de vatten- och avloppsanläggningar som 
redan finns. Den kommunala servicen i förnyelseområdena 
byggs ut i samband med detaljplaneläggning och utbyggnad 
av vatten och avlopp. (Österåkers kommun 1990) 

Av de förnyelseområden, som behandlas i översiktsplanen, 
är Svinninge samt Täljöviken de enda områden som 
kommunen idag påbörjat planeringsarbetet med67. För 
de andra områdena, som finns med i tabellen ovan, ska 
fördjupningar av översiktsplanen upprättas i framtiden. 
Samtliga områden, utom Brevik – Lervik – Flaxenvik 
samt Stava, ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp 
under planperioden. I Grindmossen – Blekungen - Singö 
– Solberga och Nyhagen bygger permanentningen på att 
fastighetsägarna själva gemensamt ordnar vatten och avlopp 
från kommunens förbindelsepunkt. (Österåkers kommun 1990)

svinninge
Fördjupningen av översiktsplanen för förnyelseområdet 
Svinninge, som håller på att tas fram, är den första som 
görs för ett förnyelseområde. Bland de boende i detta 
område har det funnits ett starkt motstånd och skepsis 
mot planläggning. Stadsarkitektkontoret har därför fått 
i uppdrag att först samråda (underhandssamråd) med 
samtliga nio samfällighetsföreningar i området och ta 
fram PM för olika sektorsavsnitt; vatten och avlopp, trafik, 
service, bebyggelse, grönstruktur med mera. På så sätt får 
kommunen ett väl förankrat underlag till fördjupningen, 
vilken ger en helhetsbild som sedan kan ligga till grund 
för fördjupningen och framtida detaljplaner. Efter att PM 
för alla sektorsavsnitt tagits fram samt att en fördjupning 
av översiktsplanen är färdigställd för Svinninge, ska arbetet 
utvärderas. Utifrån detta ska lärdom dras för det fortsatta 
arbetet med fördjupningar av översiktsplanen för de övriga 
förnyelseområdena i kommunen.68

Under samrådet, som rörde sektorsavsnittet vatten och avlopp, 
kom kommunen och samfällighetsföreningarna överens om 
att det finns stora problem. Vid diskussionerna framkom att 
merparten av föreningarna tycker att det krävs gemensamma 
vatten- och avloppsanläggningar för att lösa problemen. 
Kommunen har därför i PM:et konstaterat att en kommunal 
anslutning, både avseende spillvatten och renvatten, är mest 
lämplig för Svinninge. För Svinninge, som är ett kuperat 
område med en relativt gles bebyggelsestruktur, lämpar sig 
LPS för avloppet bäst. (Österåkers kommun 2002, ss. 2-15)

täljö
Förutsättningarna i Täljöviksområdet skiljer sig något 
från förutsättningarna i Svinninge och de övriga 
förnyelseområdena. Täljöviken innefattar förutom en 
liten del, som är förnyelseområde, även kommunens stora 
utbyggnadsområde. I detta pågår idag nyproduktion av 
villaområden. För Täljöviken pågår utredningar och parallella 
uppdrag för att ta fram utvecklingsskisser för området. 
Hela Täljöviken, inklusive förnyelseområdet, kommer 
på sikt omvandlas till en helt ny stadsdel, med en kraftig 
ökning av befolkningen som följd.69 Samtliga detaljplaner i 
förnyelseområdet är inaktuella, eftersom de upprättades på 
1940-talet och endast medger fritidshusbebyggelse. En stor 
del av bebyggelsen ligger dessutom utanför detaljplanelagt 
område. De gamla planerna måste således moderniseras 
och nya planer behöver upprättas för att området ska 
kunna utvecklas till ett traditionellt villaområde. Vatten- 
och avloppslösningarna måste också förbättras och lösas 
gemensamt i ett större sammanhang, det vill säga genom 
kommunal anslutning. (Österåkers kommun 2003, s. 24-36) 
 

sammanfattning och 
slutdiskussion

ställningstagande
Av denna studie framkommer att samtliga kommuner 
i Stockholms län anser att den permanentning av 
fritidshusområden som sker främst utgör en möjlighet 
för de respektive kommunernas utveckling. De främsta 

anledningarna till detta är att kommunerna har en positiv 
befolkningsutveckling samt brist på bostäder. Kommunerna 
har således inte något annat val än att underlätta 
permanentningen. En annan anledning till att kommunerna 
idag ser positivt på permanentningen torde vara att 
den tidigare inställningen i merparten av kommunerna 
att förhindra permanentningen, genom att exempelvis 
begränsa byggrätterna, visat sig vara verkningslös. 
Permanentningen har fortgått trots försök till begränsningar 
genom detaljplaneändringar. Slutsatsen är att kommunerna 
mer eller mindre ”tvingas” underlätta permanentningen, 
eftersom det är en del av Stockholms läns befolknings- 
och tätortsutveckling samt ett resultat av att det byggs 
för lite i regionen. Kommunerna anser dock inte att alla 
fritidshusområden är lämpliga att omvandla. Många har satt 
upp kriterier i översiktsplanerna, som måste uppfyllas för 
att områdena ska vara lämpliga att omvandla. Exempel på 
kriterier är, närhet till tätort, kommunikationer, infrastruktur 
samt att permanentningsgraden bör vara relativt hög. 

problem
Resultatet av undersökningen visar också att kommunerna har 
uppmärksammat samma typer av problem, samt arbetar på 
ungefär liknande sätt för att hantera dessa. Samtliga kommuner 
anger att befintliga vatten- och avloppsanläggningar i 
förändringsområdena utgör det främsta problemet, eftersom 
de belastar miljön negativt och i många fall utgör sanitära 
olägenheter för de boende. Andra problem är att områdena 
oftast ligger perifert, långt bort från både kommersiell och 
offentlig service samt saknar kollektivtrafik Dessa faktorer 
bidrar strakt till att de boende i dessa områden är beroende 
av bil, vilket i sin tur också påverkar miljön negativt. Många 
kommuner ser även de eventuella kommunalekonomiska 
kostnaderna som ett stort problem. Det kan krävas en 
utbyggnad av främst kommunal service samt kommunalt 
vatten och avlopp. Vägarna i många av förändringsområdena 
är enkla och har en standard som inte är avsedd för ett 
stort antal bilar eller tunga fordon, vilket också utgör ett 
problem, både ur säkerhets- och kostnadssynpunkt. Många 
fritidshusområden regleras av inaktuella detaljplaner, med 
mycket små byggrätter, eller saknar helt reglering. Detta har 
medfört att det i många kommuner görs allt större avvikelser 

från gällande planer, eftersom allt fler fastighetsägare i dessa 
områden söker bygglov för att få bygga ut sina hus. Flertalet 
av kommunerna ser dock detta som ett stort problem, 
eftersom kommunerna riskerar att förlora kontrollen över 
områdenas bebyggelseutveckling och därmed områdenas 
karaktär. Slutligen ser kommunerna det som ett problem 
att de boende i dessa områden har mycket olika åsikter till 
om fritidshusområdena ska omvandlas eller inte, samt vilka 
lösningar för vatten och avlopp som är bäst. 

kommunernas arbete
Kommunerna arbetar på ungefär liknande sätt för att 
lösa problemen, som uppstår när fritidshusområden 
permanentas. De stora skillnaderna är hur långt fram i 
planeringsprocessen de olika kommunerna kommit och var 
de börjar. Enligt denna studie finns ingen tydlig koppling 
mellan hög permanentningsgrad och ett planeringsarbete 
som ligger långt fram. Ett bra exempel på detta är Värmdö 
kommun, som har ett mycket stort antal fritidshusområden 
med en hög permanentningsgrad på runt 50 %. Eftersom 
permanentningstrycket är stort i Värmdö kommun borde 
arbetet, med att revidera eller upprätta nya detaljplaner 
samt förbättra vatten- och avloppssituationen, ha kommit 
längre för att underlätta omvandlingen. Idag finns främst 
generella mål uppsatta samt ett åtgärdsprogram formulerat 
i översiktsplanen från 2003. Österåker, Södertälje och 
Norrtälje har också främst utarbetat generella strategier 
i sina respektive översiktsplaner eller övergripande 
handlingsprogram. Liksom Värmdö är dessa kommuner 
därmed endast i början av processen med fördjupningar 
och detaljplaner. Tydliga riktlinjer i översiktsplanerna och 
generella handlingsprogram utgör visserligen en mycket god 
grund för det fortsatta planeringsarbetet i kommunerna, men 
den fortsatta processen går dessvärre alldeles för långsamt 
med tanke på hur fort permanentningen fortskrider i dessa 
kommuner. 

Andra kommuner, såsom Tyresö och Nacka, har också 
ett stort omvandlingstryck men inte ett lika stort antal 
förändringsområden som Värmdö, Norrtälje och Österåker. 
Tyresö och Nacka har kommit mycket längre fram i processen 
än dessa kommuner. Fördjupningar av översiktsplaner 
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och planeringsstrategier för specifika förändringsområden 
har upprättats, inaktuella detaljplaner har revideras och 
nya har upprättats. Till viss del har även vatten- och 
avloppsproblemen lösts i några av dessa båda kommuners 
förändringsområden.

Den andra stora skillnaden är var i planeringsprocessen 
kommunerna börjar och vilket underlagsmaterial de har att 
utgå ifrån. Ett bra faktaunderlag om förändringsområdena, 
avseende permanentningsgrad, karaktär och befintliga 
vatten- och avloppslösningar, samt god förankring hos 
fastighetsägarna är två viktiga förutsättningar som påverkar 
hur processen kommer att fortskrida. Ett flertal kommuner, 
såsom Värmdö, Österåker, Nacka och Tyresö, har mycket 
bra underlagsmaterial. För att göra fastighetsägarna 
delaktiga tidigt i processen genomför Tyresö och Österåker 
i samband med arbetet av fördjupningar av översiktsplanen 
församråd/undersamråd med fastighetsägarna. Eftersom 
permanentningen av fritidshusområden utgör ett sådant 
komplext problem verkar denna arbetsgång vara ett mycket 
bra arbetssätt. Andra kommuner börjar med att dra ut 
kommunalt vatten och avlopp och andra börjar med att direkt 
ändra detaljplaner. Även om det tar tid att hålla församråd/
undersamråd och upprätta fördjupningar får kommunerna 
en bättre helhetsbild, än om de direkt börjar med att ordna 
vatten och avlopp eller ändra detaljplaner.

vatten och avlopp
I ”Regionplan 2000” samt i den ”Regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2001” finns 
rekommendationer uppsatta för hur kommunerna i länet 
bör förhålla sig till permanentningen. Denna studie visar 
att kommunerna försöker följa dessa rekommendationer, 
eftersom de flesta prioriterar att underlätta permanentningen 
i de tätortsnära fritidshusområdena som ligger nära 
kommunikationer och utbyggt kommunalt vatten- och 
avloppsnät. I ”Regionplan 2000” anges att det krävs en 
gemensam försörjningsanläggning för vatten och avlopp i 
fritidshusområden med stor permanentning. Detta verkar 
de flesta kommunerna i denna undersökning tolka som 
att kommunal vatten- och avloppsanslutning är det bästa. 
Eftersom många av de tätortsnära fritidshusområdena 

kommer att förtätas och i framtiden förmodligen bli en 
del av tätorten torde faktiskt en kommunal anslutning vara 
den lösning som är bäst. Kommunalt vatten och avlopp 
är således i många fall ett bra alternativ, men kostnaderna 
för både kommunerna och fastighetsägarna kan bli mycket 
stora. Den ekonomiska faktorn kan resultera i att processen 
med att förbättra vatten- och avloppssituationen samt ändra 
detaljplaner stannar upp helt. Processen blir därmed ännu 
långsammare och problemen växer än mer. Ytterligare en 
negativ aspekt för fastighetsägarna är att taxeringsvärdet på 
fastigheten höjs när den ansluts till det kommunala nätet. För 
dem som endast använder fastigheten som fritidshus kan det 
bli för kostsamt och det kan medföra att de tvingas flytta. 

Många av kommunerna föreslår enskilda eller andra samfällda 
lösningar i de mer perifera och glesa förändringsområdena, 
där permanentningen inte är lika omfattande och där det därför 
inte är ekonomisk möjligt att bygga ut kommunalt vatten 
och avlopp. Det ligger helt i linje med de rekommendationer 
som finns uppsatta i ”Regionplan 2000”. Dessvärre visar 
studien att det endast är förslag. Ingen av de undersökta 
kommunerna uppger att de tillämpat några alternativa 
vatten- och avloppslösningar i förändringsområdena. 

Nacka och Tyresö är de enda kommunerna som undersökt 
alternativa lösningar till kommunalt vatten och avlopp. 
I områdena Älgö samt Östra Tyresö i de respektive 
kommunerna har utredningar gjorts där lämpliga lösningar 
studerats. I Nacka har alternativa lösningar studerats 
eftersom det i Älgö fanns en stark opinion bland de boende 
för lokala lösningar. I Tyresö har det gjorts eftersom det 
krävs godkända lokala lösningar, fram tills kommunen 
kan bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Här har 
kommunen nyligen utarbetat riktlinjer för enskilda vatten- 
och avloppsanläggningar. Tyresö ser de lokala lösningarna 
dock endast som en övergångslösning. Anledningarna till att 
ingen av kommunerna tillämpar några lokala alternativ är 
troligtvis på grund av för lite erfarenhet, okunskap, svåra 
markförhållanden samt osäkerhet om lämpliga system och 
kostnader. 

karaktären 
En annan tydlig slutsats av denna studie är att det finns 
två olika inställningar bland länets kommuner till hur 
fritidshusområdena ska utvecklas och hur viktig den 
befintliga karaktären är. Den första är att vissa kommuner, 
som till exempel Österåker och Värmdö, har som målsättning 
att de tätortsnära fritidshusområdena ska omvandlas till 
permanentboende och få karaktären av villaområden. Dessa 
kommuner menar att tomtavstyckningar och ytterligare 
förtätning av bebyggelse ska vara möjlig i många av 
förändringsområdena. En anledning till denna inställning 
till karaktären och områdenas utveckling kan vara att 
permanentningsgraden redan idag är över 50 % och att trycket 
även fortsättningsvis kommer att vara mycket stort. Det kan 
därför vara nästintill omöjligt för kommunerna att värna om 
fritidshusområdeskaraktären. Många av dessa kommuner 
har gjort ”misstaget” att de inte tidigt, när permanentningen 
startade för många år sedan, ändrade inaktuella detaljplaner 
eller upprättade nya. Dessa kommuner har istället medgivit 
allt större avvikelser från gällande planer, vilket resulterat i 
att husen successivt förändrats och blivit allt större. Det är 
därför svårt att nu, när nya detaljplaner upprättas, motivera 
allt för stora restriktioner för att bevara en karaktär som redan 
håller på att förvanskas. För att kunna värna om eller bevara 
områdenas karaktär är det således av stor vikt att politikerna 
i ett tidigt skede av permanentningen fattar beslut om hur 
områdena ska utvecklas i framtiden. 

Den andra är att en del kommuner, som till exempel 
Tyresö och Nacka, vill bevara vissa områdens fritidshus- 
och skärgårdskaraktärer men ändå möjliggöra för 
permanentboende. Detta kan vara mycket svårt att uppnå 
och kräver att en väl genomarbetad fördjupning av 
översiktsplanen för det aktuella området tas fram och att 
ett gestaltningsprogram upprättas. Vidare måste regleringen 
vara relativt hårt styrd i de kommande detaljplanerna. Det 
krävs reglering av husens storlek och placering på tomten, 
huskropparnas sammansättning, komplementbyggnadernas 
placering, fasadfärger, fasadmaterial, tomtstorlek, 
tomtinhägnad, vägar och gator samt belysning. Dessutom 
bör det finnas krav på lov för att få fälla vissa träd och ta 
bort annan vegetation, på både enskild fastighet och allmän 

platsmark. För att kunna göra dessa regleringar är det viktigt 
att kommunen vet vad som är värt att bevara samt kan 
motivera varför. 

Oavsett vilken av dessa två inställningar kommunerna har 
till karaktären föreslår samtliga kommuner i denna studie 
att byggrätterna ska utökas i förändringsområdena. Större 
hus är den faktor som främst påverkar områdenas karaktär, 
eftersom ökningen oftast är rejäl, från 50-70 m2 upp till 200 
m2. Kombinationen större byggrätter och en helt bevarad 
karaktär verkar nästintill omöjligt, eftersom många områden 
i länet kommer att vara helt permanentade inom några år. 
Kommunerna borde istället ha en inställning som ligger 
mittemellan de båda ovan, även om den första är mest 
ärlig. Denna ”mellaninställning” innebär att kommunerna 
självklart ska slå vakt om karaktären, men utifrån de 
viktigaste faktorerna låta området utvecklas utan att det 
helt förvanskas och förlorar sin historia. Fritidshusområden 
i omvandling, liksom andra delar i samhället som är i 
omvandling, genomgår en ständig naturlig utveckling och 
förändring. Det finns ingen möjlighet att ”stanna tiden” 
i dessa områden bara för karaktären ska bevaras till varje 
pris. 

Kommunalt vatten och avlopp är, som nämnts tidigare, en 
kostsam åtgärd för både kommunerna och fastighetsägarna. 
Kostnaderna kan dels försena planprocessen och dels 
framtvinga förtätning i fritidshusområdena. Det sistnämnda 
håller på att hända bland annat i ett område i Nacka, där 
kommunen har för avsikt att bevara karaktären. Nacka 
kommun kan således tvingas förtäta och exploatera i området 
för att det ska bli ekonomiskt möjligt att dra ut ett kommunalt 
vatten- och avloppsnät. Väljer kommunen detta istället för 
att utreda andra alternativa vatten- och avloppslösningar som 
kan vara billigare, kommer området definitivt att förlora sin 
karaktär. Karaktären kommer troligtvis att förändras ändå 
med tiden, även om förtätningar inte krävs. Detta eftersom 
ett kommunalt vatten- och avloppsnät underlättar stort för 
människor att bosätta sig året runt i sina fritidshus. Med ett 
allt större antal permanentboende kommer så småningom 
kraven på standardhöjning i området. Det gäller inte bara 
det egna huset och tomten, utan även gator, trottoarer och 
belysning. Kommunalt vatten och avlopp kan således 
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södermanlands län
  

 
De kommuner i Södermanlands län som ingår i denna 
undersökning är Trosa, Oxelösunds och Nyköpings kommun. 
Trosa och Nyköpings kommun ligger i utkanten av det 
expansiva Storstockholmsområdet och kommunikationerna 
till regionens stora utbud av arbete, utbildning och övrig 
service är goda. Både Trosa och Nyköpings kommun har 
uppvisat en positiv befolkningsutveckling och tvingas 

därför hantera en ökande bostadsbrist. Oxelösund 
kommun har däremot under en lång tid haft en negativ 
befolkningsutveckling, vilken dock har vänt uppåt något 
under senare år. (Statistiska centralbyrån 2004) 

länsstyrelsen i södermanlands 
län
Länsstyrelsen i Södermanlands län anser att permanentningen 
av fritidshus är en möjlighet då den medför ett betydande 
bidrag till bostadsförsörjningen i länet. De problem som 
Länsstyrelsen anser att permanentningen resulterar i, är bland 
annat kommunala kostnader för vägar, vatten och avlopp långt 
utanför kommunernas tätorter och verksamhetsområden. 
Det uppstår också problem huruvida kommunen ska överta 
huvudmannaskapet för allmänna platser. Vidare anser 
Länsstyrelsen att permanentningen av fritidshusområden 
leder till ett ökat bilberoende, vilket är svårt att minska då 
dessa områden ofta inte har någon utbyggd kollektivtrafik. 
Detta leder i sin tur till segregation och isolering, vilket främst 
drabbar de grupper som inte har tillgång till bil, till exempel 
ungdomar och äldre. För att motverka att fritidshusområden 
permanentas krävs det, enligt utredningar som Länsstyrelsen 
gjort på 1980-talet, att byggrätten begränsas till 30-40 m2. 
Denna begränsade byggrätt är dock ändå ingen garanti för att 
permanentningen helt upphör. Grupper som ställer måttliga 
krav på bostadsstorlek kan ändå bosätta sig permanent i 
dessa fritidshus, vilket enligt Länsstyrelsen i Södermanland 
skulle kunna leda till ytterligare segregation.70 
 
 

3
vara den utlösande faktorn till att fritidshusområdenas 
karaktär förändras drastiskt. Det är därför viktigt att 
förändringsområdena är detaljplanelagda innan kommunalt 
vatten och avlopp byggs ut. Väljer kommunerna att istället 
först bygga ut kommunalt vatten och avlopp har de ringa 
möjlighet att styra bebyggelseutvecklingen och därmed 
karaktären. Genom detaljplanerna finns det trots allt 
möjligheter för kommunerna att styra karaktären något, 
även om det kräver relativt hårda regleringar.
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trosa kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Stensund-Krymla 280   50 %

2. Öbolandet  250   25 %

3. Sund  190   70 %

4. Lagnöviken  100   60 %

5. Åda fritidshus-
område  90   25 %

6. Västra Fän  okänt   70 %

7. Långnäs  okänt   50 %

Tabell 11. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Trosa kommun71. 

kommunens situation och 
ställningstagande
I Trosa kommun fanns totalt 1696 taxerade fritidshus år 
2003 (Statistiska centralbyrån 2003). I kommunen ökar andelen 
helårsboende i stort sett i samtliga tätortsnära fritidsområden 
och enligt Översiktsplanen för Trosa kommun kommer 
omvandlingen av de tätortsnära fritidshusområdena att 
utgöra en viktig del av Trosas framtida utveckling. Trosa 
har varit en populär semesterort under hela 1900-talet, 
vilket har lett till att många fritidshusområden har vuxit 
fram runt staden. Områdena är lokaliserade i ett band runt 
Trosa med Västra Fän i väster, Åda fritidsområde i norr, 
Långnäs, Långnäsudd och Stensunds fritidshusområde i 
öster och Öbolandet i söder. (Trosa kommun 2000, ss. 59-60) 
Det finns sju fritidshusområden i Trosa kommun som har 
tydliga tendenser av permanentning och Långnäs och Västra 
Fän, som är lokaliserade i direkt angränsning till Trosa, kan 
redan i dagsläget upplevas som stadsdelar i Trosa stad. 
Kommunen ser permanentningen av fritidshusområden som 

en möjlighet och ett viktigt instrument för att lösa den akuta 
bostadsbristen. Permanentning av befintliga fritidshus är 
därför ett attraktivt alternativ till nybyggnation då kommun 
vill expandera och kostnader för nybyggnationer är höga.72 
Trosa kommun har dock ingen samlad dokumentation över 
hur dessa förändringsområden ska hanteras i framtiden.  

problem
Trosa kommun har uppmärksammat att de kommunala 
kostnaderna ökar i och med att befolkningen i områdena 
börjar bli äldre och behöver hemtjänst, vilket är ett problem 
som kommunen antar kommer att bli ännu mera påtagligt 
längre fram. Vidare menar Trosa kommun att det ofta kommer 
upp frågor om att få dela fastigheter och förtäta bebyggelsen 
i dessa områden då fritidshusområdena vanligtvis består av 
stora fastigheter. De boende i områdena vill i de flesta fall ha 
större byggrätt och byggnadsstilen är något som regelbundet 
är uppe till diskussion. I och med att fritidshusområdena är 
belägna vid kusten består marken av mycket berg i dagen 
och blockmorän, vilket medför problem med vatten- och 
avloppslösningar. Kommunen anser inte att slutna tankar 
eller enskild infiltration är några bra alternativ och förordar 
istället torra lösningar och kompostering. Detta leder ofta 
till irritation bland de boende som hellre skulle installera 
slutna tankar. Ytterligare en dimension som uppkommer 
när fritidshusen permanentas är att kommunen kan få krav 
på sig om bostadsanpassning. När kommunen gav bygglov 
för att uppföra fritidshus lättade Byggnadsnämnden 
vanligen lite på kraven, på till exempel dörrbredder, och 
normerna uppfylldes därför inte alltid.73 Ännu ett problem 
för kommunen är den heterogena befolkningsgruppen som 
bebor området i övergångsfasen från fritidshusområde till 
permanenthusområde. Dessa människor nyttjar området 
olika och ser därför områdets utveckling på olika sätt, vilket 
kan leda till konflikter.74

kommunens arbetssätt
Trosa kommun hanterar problemet med den heterogena 
befolkningsgruppen genom att låta processerna ta tid. 
Kommunen anser att det är en mognadsprocess för alla 
inblandade att inse att ”en ny tid är här”. Trosa kommun 
försöker ”balansera områdets olika intressegrupper på 

ett klokt sätt så att grupper med olika intressen båda kan 
fortsätta leva och samexistera”. Kommunen har till exempel 
ännu inte tvingat någon att ansluta sig till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet som finns utbyggt, trots att det 
finns juridiska förutsättningar att göra det.75 Utöver detta 
upprättas nya detaljplaner för att underlätta för permanent 
boende.76

stensund/krymla 
För fritidshusområdet Stensund/Krymla upprättades på 
1960-talet en byggnadsplan som tillät 500 fastigheter. Denna 
utbyggnad skedde dock aldrig och när fastighetsägaren 
på 1980-talet ville börja exploatera området reagerade 
kommunen och lyckades minska ner projektet till hälften. 
I och med detta upprättades en ny detaljplan där byggrätten 
begränsades till 60 m2 för huvudbyggnad och 30 m2 för uthus 
samt att byggnad endast fick uppföras i ett plan. Anledningen 
vara att området skulle bevaras som fritidshusområde och 
begränsningarna formulerades därmed för att förhindra 
permanentboende. Detta lyckades dock inte utan området 
genomgick ändå en ökande permanentning. Claes Hedlund, 
ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden samt i Trosa 
kommuns översiktsplaneutskott, uttrycker det så här:

Med facit i hand kan vi konstatera att ambitionen blev 
missriktad. Människors uppfinningsrikedom för att öka 
på sin boendeyta är fantastisk. I området kan man se en 
rik och sorglig flora på detta.77

Kommunen omarbetade detaljplanen för några år sedan och 
tillåter nu permanentboende samt att kommunalt vatten och 
avlopp har dragits ut till området.78

 

oxelösunds kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Lastudden  25 + 30   okänt
   arrendetomter

2. Vivesta/
Brasstorp/
Aspa   80 arrendetomter okänt

3. Femöre  25 + 70  okänt
   arrendetomter 

4. Jogersö 60 okänt

5. Grönviken 50 arrendetomter okänt
 

6. Övärlden 200 arrendetomter okänt

Tabell 12. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Oxelösunds kommun79.

kommunens situation och 
ställningstagande
I Oxelösunds kommun finns det sju kustnära fritidshusområden 
där det sker en permanentning av fritidsbostäder. I 
kommunen fanns sammanlagt 620 taxerade fritidshus år 
2003 (Statistiska centralbyrån 2003). Fritidshusområdena består 
av relativt småskalig bebyggelse, samlad i ”klungbyar” 
och den vanligaste upplåtelseformen är att fritidshusägarna 
har sitt hus på ofrigrund. I översiktsplanen från 2001 
har Oxelösunds kommun konstaterat att det pågår en 
”smygpermanentning” av fritidshusen och att detta på 
sikt får konsekvenser för utbyggnad av gator och vägar 
samt vatten och avlopp i dessa områden. (Oxelösunds 
kommun 2001, ss. 50-51) Oxelösunds kommun anser dock att 
permanentningen av fritidshusområdena är en möjlighet att 
öka kommuninvånarantalet eftersom kommunen har liten 
landareal80.  

problem
De problem som har uppmärksammats av kommunen 
vid permanentningen av fritidshusen är vatten- och 
avloppsproblem. Vattenförsörjningen kan bli ett problem 
på grund av att det ökade vattenuttaget kan leda till 
saltvattenuppträngning i de enskilda brunnarna. Enskilda 
avlopp är ofta bristfälliga på grund av att markförhållandena 
är dåliga med mycket berg i dagen och tunn jordmån. 
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Det är även problem med att få plats med en enskild 
avloppsanläggning och en enskild färskvattenbrunn på varje 
tomt utan att riskera olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. Vidare är vägstandarden låg i samtliga områden 
och det finns ingen kommersiell eller offentlig service. Det 
föreligger också en risk för att kapaciteten i elledningarna 
inte är tillräcklig samt ett ökande behov av till exempel 
gatubelysning.81

kommunens arbetssätt
Oxelösunds kommun har konstaterat att det behövs mer 
ingående planering för att se över förändringsområdena. 
Kommunen har därför satt upp rekommendationer för vad 
som måste beaktas vid planeringsinsatser, för att möjliggöra 
för permanentboende. Dessa rekommendationer rör sådant 
som är viktigt att ta hänsyn till innan permanentningen 
underlättas och är:

- att allmänna transporter och service finns 
i närheten eller kan göras tillgängliga med 
måttliga kostnader.

- att möjligheter till förtätning/komplettering 
finns så att det ökande markpriset och 
eventuella infrastrukturinvesteringar kan 
bäras.

- att hänsyn kan tas till friluftslivet och 
naturvårdens intressen samt strandskyddet.

- att en för miljön tillfredställande lösning för 
vatten- och avloppsförsörjning kan uppnås. 
(Oxelösunds kommun 2001, s. 51)  

För att ”förebygga kostsamma strukturella problem som 
kan bli en oönskad belastning för både samhället och 
sommarstugeägarna” (Oxelösunds kommun 2001, s. 51) har 
Oxelösunds kommun fastställt att vidare planering i form av 
geografiska fördjupningar av översiktsplanen för samtliga 
fritidshusområden måste påbörjas. Detta för att undersöka 
om det finns områden som är lämpliga för permanentning, 
förtätning eller nyetablering samt för att kunna formulera 
tydliga riktlinjer för hanteringen av dessa områden. 
(Oxelösunds kommun 2001, s. 136) Kommunen har även tagit 

initiativet till att detaljplanelägga Lastudden samt Femöre 
och därmed också ansluta områdena till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet.82

För närvarande har dock kommunen inga övergripande 
lösningar av de problem som uppstår på grund av 
permanentningen. Vatten- och avloppsproblemen behandlas 
enbart vid bygglovshanteringen och ofta resulterar detta i att 
enskilda brunnar och avloppslösningar beviljas. Kommunen 
bistår dock ibland med en kopplingspunkt till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet som hela områden gemensamt kan 
ansluta sig till, vilket planeras för till exempel Grönviken.83 

femöre
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen över Femöre var 
att Oxelösunds kommun ville samla mer kunskap om området 
och skapa en helhetssyn samt utarbeta riktlinjer för områdets 
framtid utifrån förutsättningarna och översiktsplanen från 
2001. Det övergripande målet med fördjupningen var således 
att ge riktlinjer för kommande planeringsåtgärder. Det som 
rekommenderas för de befintliga fritidshusområdena är att 
stora krav ska ställas vid förändring, plåt ska förhindras som 
takmaterial samt att det vid tillståndsgivning bör tas särskild 
hänsyn till hur byggnationen uppfattas från vattnet, vägen 
och strövstigarna. Fördjupningen anger också att en varsam 
komplettering av den befintliga bebyggelsen är möjlig och 
att under tiden, fram tills att området regleras av detaljplan, 
är byggrätten begränsad till en huvudbyggnad på maximalt 
60 m2 och ett uthus på maximalt 20 m2 samt en högsta 
taklutning på 27 grader. Fördjupningen konstaterar vidare 
att byggnationen ska ha en god terränganpassning och att 
om bostäder etableras inom området bör kollektivtrafikförs
örjning utredas. (Oxelösunds kommun 2003, ss. 5, 16-19) 

jogersö
Jogersö var det första fritidshusområdet som, redan 1987, 
detaljplanelades och kopplades till det kommunala vatten- 
och avloppsnätet i Oxelösunds kommun. Detta skedde under 
stora protester från de boende, men har, enligt Sofia Larsson 
som är planingenjör i Oxelösunds kommun, blivit bra.84 
Planens syfte var att legalisera den befintliga bebyggelsen 
samt att upphäva det byggnadsförbud, enligt 110 § i 
Byggnadslagen (1947:385), som var utfärdat för området. 

Inom planområdet fanns 124 fastigheter avsedda för 
fritidsbebyggelse som var bebyggda med hus av varierande 
standard och storlek. Dricksvattenförsörjningen skedde 
genom enskilda vattentäkter eller genom kommunens 
sommarvattenledning. BDT-vatten togs om hand i 
resorptionsanläggningar och de tiotalet vattentoaletter som 
förekom var kopplade till slutna tankar. Den nya byggrätten 
i området sattes till 120 m2 för huvudbyggnad och 50 m2 
för komplementbyggnader. (Oxelösunds kommun 1987b, ss. 
1-4) Det kommunala vatten- och avloppsnätet som drogs 
ut i området var inte försett med anslutningstvång förrän 
fastighetsägaren sökte bygglov för att få utnyttja sin utökade 
byggrätt. Kommunen tillhandahöll en anslutningspunkt vid 
tomtgränsen och ledningsutbyggnaden inom tomtgränsen 
fick bekostas och utföras av fastighetsägaren. (Oxelösunds 
kommun 1987a, s. 1)

nyköpings kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Skeppsvik  314   35 %

2. Uttervik  284   15 %

3. Vålarö/
Björksund  190   8 %

4. Sjöskogen  148   19 %

5. Fredön  96   10 %

6. Tjuv- och
Enholmen  78   16 %

7. Stavik  66   25 %

8. Brannebol  63   13 % 

Tabell 13. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Nyköpings kommun85. 

kommunens situation och 
ställningstagande
I Nyköpings kommun fanns det 2775 taxerade fritidshus 
år 2003 (Statistiska centralbyrån 2003). Kommunen har 
uppmärksammat en tydlig trend att fritidshusområden 
undergår en permanentning, men har som målsättning 
att försöka behålla fritidshusområdena för fritidsboende 
(Nyköpings kommun 2003, s. 30). I några tätortsnära områden ses 
dock permanentningen som en möjlighet att öka befolkningen 
och bibehålla eller öka den kommersiella och offentliga 
servicen86. Nyköpings kommun har därför, i översiktsplanen 
från 2003, delat upp fritidshusområdena i sådana som tål 
en ökad permanentning och förändrad karaktär med större 
byggrätter och sådana där det inte är lämpliga att ändra 
byggrätter och förändra områdenas karaktär (Nyköpings 
kommun 2003, s. 30). Kommunen har också konstaterat att det 
krävs en regelbunden uppföljning av utvecklingen med antal 
permanent bosatta i fritidshusområden (Nyköpings kommun 
2003, s. 35). 

problem
De problem som Nyköpings kommun uppmärksammat 
till följd av permanentningen är främst vatten- och 
avloppsfrågor87. Dessutom anser kommunen att 
permanentningen av fritidshusområden kan motverka att 
områdenas karaktär bevararas (Nyköpings kommun 2003, s. 
29).

kommunens arbetssätt
Nyköpings kommun har inga övergripande lösningar för 
att motverka vatten- och avloppsproblemen, utan det är 
upp till varje område att redovisa en godtagbar lösning88. 
När det gäller byggrätten anser kommunen att det finns 
potential att öka denna för de flesta fritidshusområden. 
Enligt översiktsplanen ska områdena, som tidigare nämnts, 
fortfarande betraktas som fritidshusområden. Enligt 
Agneta Karlsson, planerare i Nyköpings kommun, är dock 
politikerna i Nyköpings kommun medvetna om den ökande 
permanentningen och är beredda att ta konsekvenserna 
av detta på sikt. Om en planmässig omvandling ska ske 
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är något som kommunen därför ska ta ställning till vid 
kommande översyn av översiktsplanen.89 I dagsläget varierar 
byggrätterna i Nyköpings fritidshusområden från 40 m2 upp 
till 150 m2.90

östergötlands län
 

 
De kustkommuner i Östergötlands län som ingår i 
denna undersökning är Norrköpings, Söderköpings och 
Valdemarsviks kommun. Folkmängden i Norrköpings 
kommun har ökat de senaste tre åren, men kommunen har 
under några år tidigare haft en negativ befolkningsutveckling. 
Söderköping har haft en blygsam befolkningsökning medan 
Valdemarsviks kommun har minskat i folkmängd. (Statistiska 
centralbyrån 2004)

länsstyrelsen i östergötlands 
län
Länsstyrelsen i Östergötlands län har ett antal gånger tagit 
upp problemen med permanentning av fritidshusområden i 
samband med yttranden över kommunala översiktsplaner. 
Anledningen till detta har varit att Länsstyrelsen anser 
att kommunerna bör skaffa sig bättre beredskap att 
hantera de eventuella problem som kan uppstå vid 
permanentningen av fritidshusområden. De vanligaste 
problemen som Länsstyrelsen uppmärksammat med dessa 
förändringsområden är vatten- och avloppsproblem, lokala 
intressekonflikter rörande byggandets inriktning, den 
bristande kommunala servicen samt konflikter angående 
vilka resurser de boende är beredda att lägga på högre väg-, 
vatten- och avloppsstandard. Länsstyrelsen har även några 
gånger varit nära att överpröva detaljplaner på grund av 
bristande vatten-, avlopps- eller vägstandard En detaljplan 
har dessutom upphävts till viss del efter överklagande, med 
hänvisning till att nya tomter skulle medföra överuttag 
av vatten, vilket skulle påverka de befintliga tomtägarna 
negativt.91

norrköpings kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Lisslindö  70    16 %

2. Kolonien  50   2 %

3. Marby-
Unnerstad  150   49 %

4. Sidus  85   50 %

5. Djurön  150   44 %

6. Torskär-
Stenbäcken  200   50 %

7. Sjövik  100   100 %

8. Kungsskogen 60   87 %

9. Kopparbo  80   40 %

Tabell 14. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Norrköpings kommun92. 

kommunens situation och 
ställningstagande
Totalt fanns det 3403 fritidshus i Norrköpings kommun 
år 2003 (Statistiska centralbyrån 2003). Det finns tio kustnära 
fritidshusområden i kommunen där det pågår en 
omvandling av fritidshusen till helårsboende. De flesta av 
förändringsområdena är lokaliserade längs Bråviken och 
arbetet med att ta fram nya detaljplaner har påbörjats för 
flertalet av dessa. Norrköpings kommun ser både problem 
och möjligheter med permanentningen. Kommunen har 
som mål att behålla vissa stadsnära fritidshusområden för 
enkla fritidshus medan det i andra områden ska planläggas 
för att underlätta permanentboende.93 Norrköpings kommun 
har dock som generell riktlinje att undvika utglesning av 
staden till halvperifera lägen. Anledningen är att kommunen 
anser att en utspridd stadsstruktur motverka en effektiv 
kollektivtrafikförsörjning, eldistribution samt vatten- och 
avloppsförsörjning. Därför anser Norrköpings kommun 
att de fritidshusområden som inte är lokaliserade centralt 
bör bevara sin fritidshuskaraktär och inte omvandlas till 
helårsboende. (Norrköpings kommun 2002a, ss. 15-17) 

problem
Norrköpings kommun har uppmärksammat en rad problem 
vid permanentning. Det är främst problem med vatten- och 
avloppslösningar, men även ökade kommunala kostnader 
för skolskjuts, gatubelysning samt ökat vägunderhåll. 
Kommunen tar även upp problemet med den heterogena 
fastighetsägargruppen som berörs av områdets utveckling. 
Det är främst en yngre grupp människor som önskar en 
högre standard på bland annat vatten och avlopp, medan 
en äldre grupp människor önskar behålla området som det 
är och inte är beredda att betala för en standardhöjning. 

Detta resulterar i att människor kan bli tvugna att sälja sina 
fastigheter för att de inte klarar de ökade kostnaderna vid till 
exempel vatten- och avloppsinstallationer.94 

kommunens arbetssätt
De lösningar som Norrköpings kommun tillämpar är dels 
att försöka bevara vissa områden som fritidshusområden 
och dels att underlätta permanentningen i andra områden 
genom att ändra detaljplaner. För att behålla karaktären 
på områdena medges oftast inte styckning av tomter eller 
utökade byggrätter. I de områden där permanentningen ska 
underlättas moderniseras detaljplanerna och medger därmed 
en större byggrätt samtidigt som områdena ansluts till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet. På andra ställen är 
byggrätten villkorad, vilket innebär att de som vill ha större 
byggrätt måste ansluta sin fastighet till det allmänna vatten- 
och avloppsnätet via en gemensamhetsanläggning. 95 

Norrköpings kommun anser att det är viktigt att bibehålla 
ett blandat utbud av fritidshus och permanentboende96. 
Kommunen är även mån om att kunna erbjuda ett ”attraktivt 
boende och möjligheter för människor att bo där de vill 
bo, inom rimliga gränser”. Kommunen satsar därför på 
att omvandla fritidshusområdet Marby-Unnerstad till en 
ny stadsdel och därmed planmässigt ge förutsättningar för 
att omvandla fritidshusen till helårsboende och samtidigt 
nyexploatera. Detta kan medföra att permanentningen 
koncentreras till detta tätortsnära område med fritidshusomr
ådeskaraktär, vilket redan är försett med kollektivtrafik.97 

Norrköpings kommun ställer sedan 2002 funktionskrav på 
enskilda avlopp. Vid tillståndshantering av nya fastigheter 
eller vid ombyggnad ställs bland annat krav på nollutsläpp 
av bakterier och närsalter samt på lösningar som möjliggör 
återföring av näringsämnen till kretsloppet. (Norrköpings 
kommun 2002d, s. 2) Kommunen har dessutom under lång 
tid aktivt arbetat förvaltningsövergripande med att sanera 
enskilda avlopp. Norrköpings kommun har tillsatt en 
speciell VA-grupp som hanterar frågorna om vatten och 
avlopp i främst förändringsområden. Gruppen bildades 1985 
för att samordna arbetet med vatten och avlopp och består 
av representanter från Stadsbyggnadskontorets planenhet, 

norrköping

söderköping

valdemarsvik
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Byggnadsnämndskontoret, Miljö- och hälsoskyddskontoret, 
kommunala lantmäteri-myndigheten och Sydkraft AB.98

VA-gruppen har bland annat tagit fram förslag på i vilken 
ordning olika områden med vatten- och avloppsproblem 
ska lösas. Kommunen har även startat ett VA-projekt som 
går ut på att stödja och hjälpa människor som har enskilda 
avloppslösningar i områden där det inte planeras någon 
kommunal utbyggnad av vatten och avlopp. (Norrköpings 
kommun 1995b, ss. 2-4) Norrköpings kommun har fastslagit att 
det finns tre sätt att lösa problemen med vatten och avlopp, 
i förändringsområden, på. Dessa är antingen att kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggning byggs ut, att en 
gemensamhetsanläggning kopplad till det allmänna nätet 
eller till ett gemensamt avloppsverk anläggs eller att enskilda 
avlopp anläggs om det är möjligt. I annat fall måste Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden tvinga de boende att upphöra med 
sina avlopp. Det senare alternativet är drastiskt och kräver 
stora insatser från Miljö- och hälsoskyddskontoret och ett 
starkt politiskt stöd i kommunen. (Norrköpings kommun 1995b, 
ss. 5-6)

För att komma tillrätta med de problem som genereras i 
förändringsområdena har Norrköpings kommun tagit fram 
ett förslag till handlingsprogram. I handlingsprogrammet 
har  kommunen satt upp riktlinjer för hur vatten- och 
avloppsfrågorna ska behandlas i förändringsområdena. Till 
exempel står det att de problemområden som lämpligast byggs 
ut i kommunal regi bör vara relativt stora, ha en planmässig 
struktur och ligga nära nuvarande verksamhetsområde. 
Vidare ska resurssnåla och miljövänliga avloppslösningar 
väljas där detta är möjligt. Dessutom anser Norrköpings 
kommun att en förutsättning för att problemen ska kunna 
lösas är att det inte uppkommer nya problem eller att de 
befintliga problemen ökar i omfattning. För att se till att detta 
inte inträffar ska detaljplaner och områdesbestämmelser 
upprättas för att mer restriktivt reglera vissa områden. 
Kommunen anser att inga utbyggnader eller tillbyggnader 
får ske innan vatten och avlopp är löst. (Norrköpings kommun 
1995b, ss. 10-12)

kopparbo
En detaljplan, som i dagsläget är ute på samråd, är den som 
ska ersätta den gamla byggnadsplanen för fritidshusområdet 

Kopparbo. Den gällande byggnadsplanen från 1957 är 
typisk för reglering av fritidshus och medger en byggrätt 
för huvudbyggnad på 60 m2 med ett uthus på 20 m2 per 
tomt. Vidare ska tomten vara minst 1000 m2, källare får 
inte anordnas, byggnadshöjden begränsas till 3,5 m för 
huvudbyggnad och 2,5 m för uthus samt att byggnad vars 
användning påkallar anläggande av avloppsledning inte får 
uppföras. (Norrköpings kommun 2003, s. 4) 

Fritidshusområdet Kopparbo är beläget i Kolmårdsbranten 
vid Bråviken. Området har en gemensam vattentäkt som 
försörjer delar av bebyggelsen med vatten medan övriga 
fritidshus har enskilda vattentäkter. De flesta fastigheterna 
i området har avloppslösningar vars spillvatten infiltreras i 
marken eller antingen leds ut i dike eller direkt i Bråviken. 
Enligt Norrköpings kommun är det sannolikt dessa avlopp 
som har orsakat den försämrade vattenkvaliteten i de 
enskilda vattentäkterna som uppstått samt de luktproblem 
som förekommer. (Norrköpings kommun 1995a, s. 21)  

Området har en mycket varierad byggnadskaraktär med 
en blandning av enkla fritidshus, åretruntbostäder med 
hög standard samt Grosshandlarvillor från 1800-talets 
slut. Norrköpings kommun anser att denna varierade 
byggnadskaraktären är en tillgång för området. Kommunen 
väljer därför att begränsa bestämmelserna om utformning av 
byggnader och endast reglera våningsantalet. Bostadshus får, 
enligt den nya detaljplanen, uppföras i två våningar inklusive 
vinds- eller suterrängvåning och komplementbyggnad i en 
våning. Den nya detaljplanen har som syfte att områdets 
karaktär som fritidshusområde ska bevaras samtidigt som 
den ska skapa möjligheter för fastighetsägarna att använda 
sina fastigheter under en längre tid; dels genom att området 
ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet och 
dels genom att en större byggrätt medges. Denna byggrätt 
är något varierande i området men de flesta bostadshusen 
får en byggrätt på 120 m2 medan några får en byggrätt på 
180 m2. Enligt den gällande byggnadsplanen är Kopparbo 
vägförening huvudman för befintliga vägar och övriga 
allmänna platser. Norrköpings kommun anser inte att den 
nya detaljplanen medför så stora förändringar att kommunen 
skulle behöva överta huvudmannaskapet. (Norrköpings kommun 
2003, s. 5) 

marby-unnerstad
Marby och Unnerstad är två fritidshusområden lokaliserade 
vid Bråvikens södra strand i småkuperad och bergig mark. 
En mindre del av områdena omfattas av avstyckningsplaner 
som inte anger någon begränsning av byggrätten. 
(Norrköpings kommun 1995b, s. 25) Detaljplanearbetet har, som 
tidigare nämnts, påbörjats men har ännu inte resulterat 
i något detaljplaneprogram.99 Vattenförsörjningen och 
avloppsanläggningar är, än så länge, enskilda och finns 
på de flesta fastigheterna. Problem med avlopp har 
uppmärksammats då badvattenkvaliteten i angränsande 
vattenområde är dåligt samt att klagomål på lukt från 
avloppsutsläpp har inkommit. (Norrköpings kommun 1995a, s. 
25)
  
sidus
Fritidshusområdet Sidus är lokaliserat vid Bråvikens södra 
strand. Många av fastigheterna bebos redan permanent 
och området ska enligt översiktsplanen omvandlas till 
helårsboende. Sidus regleras idag av en byggnadsplan 
från 1957 som är upprättad för att endast tillåta 
fritidsbostäder. Även här finns både vattenförsörjning och 
avloppslösningar på de enskilda fastigheterna, vilket har 
orsakat ett flertal klagomål över dålig lukt och försämrad 
kvalitet på dricksvatten. (Norrköpings kommun 1995a, s. 27) 
Detaljplanearbetet med omvandlingen från fritidshusområde 
till helårsboende har inletts men ännu inte lett till upprättande 
av några handlingar.100

mauritsberg
Även Mauritsberg är lokaliserat längs Bråvikens södra 
strand och här ska, enligt en fördjupning av översiktsplanen, 
ny fritidsbebyggelse tillkomma samtidigt som den befintliga 
bebyggelsen ska bibehållas som fritidshus. Området regleras 
för närvarande av områdesbestämmelser, som begränsar 
byggrätten till 50 m2 innan vatten och avlopp har byggts 
ut. Vattenförsörjningen och avloppslösningar, vilka utgörs 
av enklare BDT-avlopp, sker på de enskilda fastigheterna. 
(Norrköpings kommun 1995a, s. 27) Detaljplan för Mauritsberg 
har upprättats och ligger för närvarande överklagad hos 
miljödepartementet.101 Byggrätten i denna detaljplan är 
reglerad till 150 m2 men planen har försetts med ändrad 
lovplikt, lov med villkor, vilket lyder: ”Innan anläggning 

för vatten och avlopp iordningsställts inom planområdet får 
bygglov inte ges för ny-, om- och tillbyggnad som medför 
att huvudbyggnadens bruttoarea överstiger 50 m2 och uthus 
20 m2.” (Norrköpings kommun 2002c)

söderköpings kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Ramsdal  300   ca 30 %

2. Ekenäs  70   låg

3. Väle-
Spinkenäs  60   låg

4. Udden  50   låg

5. Uvmarö  50    låg

Tabell 15. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Söderköpings kommun102.

kommunens situation och 
ställningstagande
I Söderköpings kommun fanns det 1766 taxerade fritidshus 
år 2003 (Statistiska centralbyrån 2003). I kommunen finns fem 
kustnära fritidshusområden där det pågår en permanentning 
av fritidshus. Kommunen tar inte upp detta problem i sin 
översiktsplan från 1990 och har inte heller någon annan 
samlad dokumentation över hur dessa förändringsområden 
ska hanteras. I Söderköpings kommun är det inget högt 
permanentningstryck på fritidshusområdena och kommunen 
befarar därför inte någon större permanentning. I kommunens 
största fritidshusområde, Ramsdal, förutsågs dock ett visst 
permanentningstryck när en ny detaljplan skulle upprättas, 
kommunalt vatten och avlopp anordnades därför och 
byggrätten justerades till 150 m2.103
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problem
De problem som kommunen dock uppmärksammat vid 
permanentningen av fritidshusområdena är vatten- och 
avloppsproblem104.

kommunens arbetssätt
De enda lösningar som tillämpas är att samtliga enskilda 
vatten- och avloppslösningar som tillåts ska hålla en sådan 
standard att de kan användas året runt. Vidare har, som nämnts 
ovan, kommunalt vatten och avlopp dragits ut till Ramsdal.105 
Söderköpings kommun har även antagit en policy, vilken 
uppmuntrar till att använda urinseparerande system både vid  
gemensamma och enskilda avloppsanläggningar (Andersson 
1999, s.119).  
 

valdemarsviks kommun
I Valdemarsviks kommun fanns det totalt 1895 fritidshus år 
2003 (Statistiska centralbyrån 2003). I ett utkast till översiktsplan 
för Valdemarsviks kommun, som håller på att arbetas fram, 
konstaterar kommunen att det de senaste åren skett en ökad 
permanentning av fritidshus i kustnära fritidshusområden. 
Detta har lett till en ökad inflyttning och därför är att 
betrakta som något positivt för kommunen. (Valdemarsviks 
kommun 2003, s. 25) Kommunen konstaterar dock att det i 
och med permanentningen i regel krävs en högre vatten- 
och avloppsstandard och att kommunen ”måste följa denna 
utveckling noggrant och föreslå åtgärder” (Valdemarsviks kommun 
2003, s. 13). Tyvärr har Valdemarsviks kommun inte tid att svara 
på frågor angående permanentning av fritidshusområden 
då det är för många tjänster vakanta. Kommunen upplever 
dessutom inte att det ännu har uppkommit några problem i 
och med permanentningen av fritidshusområdena och har 
därför ingen strategi för hur dessa områden ska behandlas 
i framtiden.106 Valdemarsviks kommun behandlas därmed 
inte vidare i denna undersökning.   

kalmar län
 

 

De kustkommuner i Kalmar län som ingår i denna 
undersökning är Västerviks, Oskarshamns, Mönsterås, 
Kalmar och Torsås kommun. Av dessa fem kommuner är det 
endast Kalmar som har en positiv befolkningsutveckling, 
medan folkmängden i de andra kommunerna minskar. 
(Statistiska centralbyrån 2004)

länsstyrelsen i kalmar län
Länsstyrelsen i Kalmar län ser permanentningen av 
fritidshusområden som en möjlighet för kommunerna att 
utvecklas och få fler invånare. De problem som Länsstyrelsen 
uppmärksammat är främst att dessa områden kan ha 
bristfälliga vägförbindelser samt att det kan vara svårt att 
installera tillfredställande vatten- och avloppslösningar. 

Länsstyrelsen i Kalmar län anser även att ett bostadsområde 
ska ha tillgång till service, kollektivtrafik och skolor, vilket 
dessa områden oftast inte har. Vidare påpekar Länsstyrelsen 
att det vid permanentning av fritidshusområden även finns 
en risk för att friluftslivsområden försvinner.107  

miljösamverkan sydost
Kommunerna och Länsstyrelsen samt Regionförbundet 
i Kalmar län har tillsammans dragit igång och finansierat 
projektet Miljösamverkan Sydost. I juni 2003 skickades 
en enkät ut till länets miljökontor, vilken bland annat 
behandlade kommunernas arbete med enskilda avlopp och 
deras behov av policy för detta. En del av resultatet på denna 
enkätundersökning visade att en stor andel av de enskilda 
avloppen i länet inte uppfyller kravet på längre gående 
rening än slamavskiljning. Enligt Miljösamverkan Sydost 
kan hälften av alla enskilda avlopp i länet i stort sett helt 
sakna rening av näringsämnen. De flesta kommuner har dock 
ingen aning om hur många dåliga avlopp det finns eftersom 
inventeringsmaterial saknas. Det finns vidare många 
frågetecken bland kommunernas miljökontor när det gäller 
modern avloppsteknik och miljö- och kretsloppsanpassad 
teknik. Detta, anser Miljösamverkan Sydost, är ett stort 
problem då de enskilda avloppen står för en betydande del 
av det totala närsaltläckaget till sjöar, vattendrag och hav. De 
enskilda avloppen står till exempel för en lika stor andel av 
fosforläckaget som de allmänna avloppsanläggningarna, trots 
att de bara belastas av 1/10 av befolkningen. (Miljösamverkan 
Sydost 2003, ss. 3-4)

Regionförbundet i Kalmar län anser att kraven på enskilda 
avloppsanläggningar bör vara desamma för alla hus med 
liknande teknisk standard oavsett yta. Anledningen till 
detta är att Regionförbundet konstaterar att ”ett så kallat 
fritidshus som innehåller alla moderna bekvämligheter kan 
ju mycket väl bebos permanent, och då är det fel om man 
ställt lägre krav på avloppsanläggningen grundat på det”. 
Regionförbundet anser dock att det bör göras skillnad på 
hus med bekväma moderniteter och mycket enkla fritidshus; 
utan indraget vatten eller på annat sätt med mycket låg 
standard. Regionförbundet menar att det borde gå att tekniskt 

skilja mellan fastigheter som bebos permanent jämfört med 
enbart säsongvis. En bedömning av funktionskraven bör 
därför kunna ske utifrån det aktuella läget med hänsyn till 
vattentäkter och recipienter och så vidare. (Miljösamverkan 
Sydost 2003, s. 19)

västerviks kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Horn  430   ca 20 %

2. Källvik  300   ca 10 %

3. Äskestock-
Hälgerum  200   > 10 %

4. Gränsö 
mellanområde  70   ca 20 %

5. Lugnet  60   ca 10 %

6. Gränsö kanal 50   ca 100 %

Tabell 16. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Västerviks kommun108. 

kommunens situation och 
ställningstagande
Det fanns totalt 3325 taxerade fritidshus i Västerviks 
kommun år 2003 (Statistiska centralbyrån 2003). Permanentning 
av fritidshusområden behandlas inte i Västerviks kommuns 
översiktsplan från 2000 och kommunen har inte heller 
någon annan samlad dokumentation över hur dessa 
förändringsområden ska hanteras i framtiden. Kommunen 
ser möjligheter med permanentning av fritidshusområden 
för att vattennära attraktiva tomter kan bidra till 
inflyttning i kommunen, men anser dock att det är ett 
problem innan vatten- och avloppsfrågorna är helt lösta. 

västervik

oskarshamn

mönsterås

kalmar

torsås
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Kommunen har därför påbörjat ett arbete med att ta fram en 
fördjupning av översiktsplanen för kusten och skärgården, 
men har ännu inget program för fördjupningen.109

problem
De problem som uppmärksammats av Västerviks kommun 
är främst vatten- och avloppsproblem. Dels är det problem 
för att vattentillgången är begränsad och dels för att 
avloppsinstallationer är problematiska på grund av att 
husen är tätt placerade och marken ofta utgörs av berg och 
lera. Avloppslösningarna är dessutom inte samordnade; 
fastighetsägarna spenderar mycket pengar på att installera 
fungerande enskilda avlopp så när behovet av att 
gemensamt lösa vatten och avlopp uppkommer, är många 
inte intresserade. Ytterligare en faktor som i framtiden kan 
medföra problem är att vägarna inte är dimensionerade för 
ett ökat permanentboende. Ett exempel är att det i samband 
med att Västerviks kommun höjer byggytan för Gränsö 
mellanområde måste det bland annat studeras huruvida 
det krävs fler mötesfickor längs vägarna. Vidare anser 
kommunen att karaktären riskerar att ändras i dessa områden 
vid ökad permanentning. En del fritidshustomter är små 
och karaktären i sådana områdena förändras rejält när de 
permanentas, vilket är ett problem då många fritidsboende 
önskar behålla fritidshusområdeskaraktären.110

 
kommunens arbetssätt
De lösningar som tillämpats är dels att en del detaljplaner 
har moderniserats samt att kommunalt vatten och 
avlopp har dragits ut till vissa områden. Utöver detta har 
Västerviks kommun antagit en policy för funktionskrav 
på enskilda avlopp samt att kommunen, till och med år 
2003, gav bidrag till fastighetsägare som installerade 
enskilda kretsloppsanpassade avloppslösningar.111 Policy 
för funktionskrav på enskilda avlopp fastställdes år 2000 
och innebär att 300 m från hav ska fosforreduktionen vara 
minst 70 %, kvävereduktionen minst 50 % och BOD-
reduktionen mer än 90 % (Västerviks kommun 2003, s. 1). 
Vidare har en enkätundersökning genomförts år 2002 
bland fastighetsägarna på Horn. Detta förändringsområde 
behandlas mer utförligt i del 5. 

gränsö mellanområde och kanalområde  
Gränsö mellanområde omfattas, sedan 1994, av 
områdesbestämmelser, vars syfte är att reglera 
befintlig fritidsbebyggelse samt reservera mark för ny 
fritidsbebyggelse. Enligt områdesbestämmelserna får dock 
inga avstyckningar av nya tomter ske förrän en detaljplan 
är upprättad och vatten- och avloppsfrågan är löst för hela 
området. Byggrätten är begränsad till 110 m2 varav 30 m2 är 
till för komplementbyggnad. 1998 byggdes ett kommunalt 
vattenledningsnät ut i området, vilket de flesta fastigheter 
är anslutna till idag. Avloppslösningarna i området är dock 
ännu enskilda. Vatten och Samhällsteknik AB i Kalmar 
håller för närvarande på med en utredning vars syfte är 
att belysa alternativa avloppslösningar till ett kommunalt 
avloppsnät, enligt LPS-tekniken, för området. Detta görs 
för att arbetet med en detaljplan som medger förtätning 
samt ökad möjlighet till permanentboende ska kunna 
upprättas. (Västerviks kommun 2003, s. 1). De alternativ som 
utretts är rening genom slamavskiljning som förbehandling, 
infiltrationsanläggning, markbädd, rotzonsanläggning, 
kemisk fällning som komplement, minireningsverk, 
anlagd våtmark samt olika sorters sorterande system. 
Dessa olika reningsmetoder bedöms sedan utifrån kriterier 
som markförutsättningar, natur-, miljö- och smittskydd, 
kretsloppspotential, brukaraspekt samt ekonomi. Vatten 
och Samhällsteknik AB påpekar att Västerviks kommun 
behöver ta ett samlat grepp på avloppsfrågorna inom Gränsö 
mellanområde. Detta eftersom det sker en avstyckning av nya 
tomter och intresset för permanentbosättning har ökat samt 
att kraven på rening av utsläpp från nya avloppsanläggningar 
har höjts. Den avloppslösning som de rekommenderar är en 
gemensam anläggning, bestående av urinsortering i varje 
hushåll och efterföljande gemensam rening i slamavskiljare 
och markbädd. (Vatten och Samhällsteknik AB 2004, ss. 15-24, 41) 

För Gränsö kanalområde upprättades år 1997 en ny detaljplan. 
Dess syfte var att ändra den ”otidsenliga” byggnadsplanen 
från 1962 och därmed ge fastighetsägarna bättre möjligheter 
att utnyttja sina tomter samt underlätta för Byggnadsnämnden 
vid prövning av bygglov. Byggnadsnämnden ansåg att 
bygglovärenden enligt den gamla byggnadsplanen var väldigt 
tungrodda, då de flesta byggnadsåtgärderna stred mot planens 
syfte. I byggnadsplanen från 1962 var byggrätten reglerad till 

100 m2 för huvudbyggnad och 40 m2 för uthus och garage. 
Vidare fanns den typiska bestämmelsen att underjordisk 
avloppsledning inte fick anläggas samt att uthus och garage 
måste byggas ihop med huvudbyggnaden. Området är 
redan anslutet till kommunens vatten- och avloppsnät. I 
planbeskrivningen till den nya detaljplanen konstaterar 
Västerviks kommun att bebyggelsen i området har väldigt 
skiftande karaktär, vilket kommunen anser är vanligt inom 
äldre fritidshusområden som genomgår en förändring i form 
av nybyggnation och omfattande om- och tillbyggnader. 
Vidare konstaterar kommunen att fritidsboendet under årens 
lopp har ändrat karaktär från fastigheter som bara nyttjades 
på helgerna till fastigheter som nyttjas under en stor del av 
året och att detta motiverar att byggrätten ändras till 180 m2 
för att möjliggöra en mer ändamålsenlig bebyggelse för de 
nutida behoven. (Västerviks kommun 1997, ss. 1-3)

oskarshamns kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Stångehamn 240   medel

2. Dragskär 
1:5 m fl  ca 50   låg

3. Saltvik  ca 50   låg

Tabell 17. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Oskarshamns kommun112. 

kommunens situation och 
ställningstagande
I Oskarshamns kommun fanns det sammanlagt 1310 
taxerade fritidshus år 2003 (Statistiska centralbyrån 2003). I 
kommunens översiktsplan från 2000 konstateras det att en 
fördjupning av översiktsplanen över kommunens kust och 
skärgård måste upprättas för att utreda var fritidsbebyggelse 
kan tillåtas att omvandlas till permanentboende och var 

det är viktigt att fritidsbebyggelsen bevaras. (Oskarshamns 
kommuns 2000, ss. 198-199) Denna fördjupning är dock inte 
påbörjad och Oskarshamns kommun har därför ännu ingen 
samlad dokumentation över hur dessa förändringsområden 
ska hanteras i framtiden.  

problem
När permanentningen av fritidshusområden nått den graden 
att områdets karaktär ändrats väsentligt med till exempel 
sanitära problem på grund av enskilda avloppsanläggningar, 
krävs att standarden på infrastrukturen förbättras. Denna 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt 
iordningställande av gator, gatubelysning, snöröjning med 
mera är förknippat med stora kostnader. Många människor 
som vill ha kvar sitt fritidshus kan därför av ekonomiska 
skäl tvingas att sälja, vilket Oskarshamns kommun upplever 
som ett stort problem.113

kommunens arbetssätt
De lösningar som Oskarshamns kommun tillämpar är reglering 
av byggrätter i detaljplan eller områdesbestämmelser för att 
motverka permanentningen. Kommunen poängterar dock att 
detta sätt är ”tungt och torde på sikt inte klara problemet”. 
De byggrätter som är gällande är i Stångehamn högst 100 
m2 varav högst 80 m2 för bostadsändamål, i Dragskär högst 
1/5 av tomten och i Saltvik finns varken detaljplan eller 
områdesbestämmelser, som begränsar byggrätten.114 
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mönsterås kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Killingholm  60   65 %

2. Nynäs  70   ca 50 %

3. Oknö  560   25 %

4. Korpemåla  110   14 %

Tabell 18. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Mönsterås kommun115. 

kommunens situation och 
ställningstagande
I Mönsterås kommun fanns det totalt 1099 taxerade fritidshus 
år 2003 (Statistiska centralbyrån 2003). Mönsterås kommun ser 
permanentningen av kustnära fritidshusområden främst som 
en möjlighet att skapa plats för attraktivt boende116. Det är 
dessutom ett mål för kommunen att fritidsbebyggelsekaraktä
ren ska värnas i fritidshusområdena (Mönsterås kommun 2000, s. 
21). Kommunen har dock ingen samlad dokumentation över 
hur dessa förändringsområden ska hanteras i framtiden.   

problem
De enda problem som kommunen upplever är kommunala 
kostnader i form av skolskjuts och hemtjänst, men 
kommunen anser dock inte att det är någon skillnad 
mellan permanentboende i fritidshus och annat boende på 
landsbygden117.

kommunens arbetssätt
Anledningen till att kommunen inte upplever att 
permanentningen av fritidshusområdena är ett problem 
kan vara att det, i nästan samtliga områden, redan finns 
kommunalt vatten och avlopp samt att byggrätterna är 
justerade för permanentboende118.

kalmar kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Fågelsudd  100   16 %

2. Hossmo  75   31 %

3. Kolboda  163   50 %

4. Ekenäs  150   32 %

5. Revsudden  165   31 %

6. Drag  223   37 %

7. Skäggenäs  280   32 %

Tabell 19. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 

förändringsområden i Kalmar kommun119. 

kommunens situation och 
ställningstagande
Kalmar kommun ställer sig i princip positiv till 
permanentning av fritidshusområden då det är en av de 
möjligheter som finns för att lösa den bostadsbrist, som 
för tillfället, råder120. Vidare anser kommunen att ett ökat 
helårsboende ökar möjligheterna att bibehålla servicen på 
landsbygden och i de mindre tätorterna, men att det ställer 
höga krav på kommunal service i form av barnomsorg, 
skolskjuts, renhållning och äldreomsorg. Kalmar kommun 
ser dock inte de ökade kommunala kostnaderna som ett 
problem, utan anser att möjligheten att kunna erbjuda 
kustnära helårsboende uppväger de kommunala kostnaderna 
som medföljer. (Kalmar kommun 1995, s. 9) År 2003 fanns det 
sammanlagt 1562 taxerade fritidshus i Kalmar kommun 
(Statistiska centralbyrån 2003).  

problem
De problem som Kalmar kommun uppmärksammat i och med 
permanentningen av fritidshusområdena är främst vatten- 
och avloppslösningar121. Kuststräckan norr om Kalmar stad 
anses vara särskilt känslig för belastningar och även små 
utsläpp kan göra stor skada (Kalmar kommun 1995, s. 10). Det 
finns ingen möjlighet att ansluta förändringsområdena längs 
denna sträcka till det kommunala vatten- och avloppsnätet, 
då anslutningspunkterna är lokaliserad så pass långt ifrån 
områdena att en anslutning inte skulle vara ekonomiskt 
försvarbar.122 Kommunen har även uppmärksammat problem 
med att tillgodose behoven för de grupper som har särskilda 
behov i dessa områden, till exempel tillgängligheten för de 
äldre123. 

kommunens arbetssätt
1995 upprättade kommunen en fördjupning av översiktsplanen 
för kustområdet, den så kallade ”Kustutredningen”. I denna 
har Kalmar kommun utrett vad som bör göras i de kustnära 
fritidshusområdena. Kommunen har bland annat tagit 
ställning till vilka fritidshusområden som bör genomgå 
en förändring och vilka områden som bör bevaras. Det 
generella ställningstagandet som Kalmar kommun gör i 
”Kustutredningen” är att: 

Kommunen är positiv till att fritidshusområden 
förändras till helårsboende. Inom områden avsedda 
för enkla fritidshus får en sådan förändring dock inte 
ske. (Kustutredningen: Fördjupad översiktsplan för 
kustområdet 1995, s. 5)

 
Det är framför allt i de detaljplanelagda fritidshusområdena 
i anslutning till Kalmar stad som kommunen anser att det 
bör ske en förändring av husens användning från fritidshus 
till helårsboende. (Kalmar kommun 1995, s. 5) 

Kalmar kommun har dessutom upptäckt att det finns ett 
ökande behov av nya fritidshusområden söder om Kalmar 
stad då de befintliga områdena är fullbyggda. Kommunen 
föreslår därför att kompletteringar bör kunna ske i anslutning 
till de befintliga fritidshusområdena. Bebyggelsen i 
dessa områden skulle då regleras med en byggrätt på 40 
m2, grundläggning på plintar, endast gemensamma och 

lokala vatten- och avloppsanläggningar, att tomter inte får 
avstyckas eller inhägnas samt att vägarna ska vara av enkel 
standard och belagda med grus. (Kalmar kommun 1995, ss. 16-
17) Länsstyrelsen i Kalmar län ställer sig dock frågande till 
detta i sitt granskningsyttrande och menar att det inte framgår 
klart om dessa tillskott på fritidshus ska kunna omvandlas 
till helårsbostäder. (Kalmar kommun 1995, s. 6)  

I ”Kustutredningen” anger Kalmar kommun att 
lokala vatten- och avloppslösningar ska eftersträvas i 
förändringsområdena. Kommunen konstaterar att ”ekologi 
och kretsloppstänkande skall genomsyra all planering och 
exploatering i kustzonen”. Vidare konstaterar kommunen att 
kommunalt vatten och avlopp ofta anses som den enklaste 
och bekvämaste lösningen, men att det innebär stora 
investeringar samt att sårbarheten är hög. (Kalmar kommun 
1995, s. 10) De vatten- och avloppslösningar som har använts 
norr om Kalmar stad är i form av gemensamhetsanläggni
ngar. Hela kuststräckan söderut har däremot anslutits till 
det kommunala vatten- och avloppsnätet.124 I de fall där det 
krävs planändringar för att underlätta för permanentboende 
är det upp till fastighetsägarna att ta initiativet och dessutom 
stå för kostnaderna. (Kalmar kommun 1995, s. 14)
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torsås kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Ragnabo  10 + 150  låg
   arrendetomter

2. Djursviks
stugområde  ca 10 + 100  låg
   arrendetomter

3. Järnsida  ca 60 arrendetomter låg

4. Skeppevik/
Björkenäs  ca 10 + 75  låg
   arrendetomter

5. Södra Kärr  ca 50   låg

Tabell 20. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Torsås kommun125. 

kommunens situation och 
ställningstagande
Det fanns totalt 686 taxerade fritidshus i Torsås kommun 
år 2003 (Statistiska centralbyrån 2003). Permanentningsgraden i 
samtliga av Torsås kommuns kustnära fritidshusområden är 
låg, men ökar stadigt i de områden där kommunen upprättat 
nya detaljplaner eller har påbörjat arbetet med sådana. 
Vatten och avloppssituationen är den avgörande faktorn 
i samtliga områden. Torsås kommun ställer sig därför 
positiv till permanentningen av fritidshusområden såvida 
gemensam vatten- och avloppslösning eller anslutning till 
det kommunala vatten- och avloppsnätet går att ordna126. 
Kommunen har inget samlat dokument över hur dessa 
områden ska behandlas i framtiden och frågan tas inte heller 
upp i Torsås kommuns översiktsplan från 2002.

problem
Det problem som kommunen har uppmärksammat är 
den låga standard som de befintliga enskilda vatten- och 

avloppsanläggningarna har. Kusten är låglänt och möjligheten 
till infiltration av avloppsvatten är liten, vilket resulterar i en 
ökad risk för förorening av dricksvattenbrunnarna.127

kommunens arbetssätt
De generella lösningar som Torsås kommun tillämpar för 
att komma tillrätta med vatten- och avloppsproblemen är att 
det kommunala vatten- och avloppsnätet byggs ut samt att 
detaljplaner omarbetas. Det finns även långsiktiga planer 
på att ansluta alla fritidshusområden, utmed kusten, till 
reningsverket i Bergkvara, men i dagsläget är detta alldeles 
för dyrt.128 

djursviks stugområde
Djursviks stugområde är beläget öster om samhället 
Söderåkra, i anslutning till Kalmarsund, och var fram till 2002 
reglerat av tre byggnadsplaner från 1960-talet. Den nuvarande 
bebyggelsen i området följde inte de gamla planerna och 
därför togs en ny detaljplan fram år 2002. Syftet med denna 
detaljplanen var främst att justera planbestämmelserna 
efter den nuvarande markanvändningen. Därutöver 
möjliggör den nya detaljplanen större byggrätt samt medger 
tomtavstyckningar. Detta ska enligt planbeskrivningen ske 
utan att områdets speciella karaktär förvanskas. Karaktären 
baseras bland annat på en variation av storlek på både 
tomter och bebyggelse samt att bebyggelsen antingen 
ligger inbäddad i naturen eller har markanta gränser mot 
omgivningen. Det vill säga, karaktären i området varierar 
från ”pittoreska sommarstugeområden” till ”moderna 
villakvarter”. För att bibehålla dessa karaktärer i den nya 
detaljplanen, har området fått sex olika exploateringsgrader 
beroende på hur den befintliga bebyggelsen ser ut. De sex olika 
exploateringsgraderna varierar från högst 10 % till högst 20 
% av tomten, med olika högsta byggnadsarea från högst 80 
m2 + 50 m2 till högst 120 m2 + 50 m2. Vidare är kommunen 
inte huvudman för allmän platsmark, utan de enskilda 
fastighetsägarna ansvarar för skötsel av denna. Detaljplanen 
konstaterar att belastningen och underhållskraven kommer 
att öka i området om permanentboendet ökar. På grund av 
detta föreslås det i planens genomförandebeskrivning att en 
samfällighetsförening bör bildas för skötsel och underhåll 
av den allmänna platsmarken. (Torsås kommun 2002)

blekinge län

 
De kustkommuner i länet som ingår i denna undersökning 
är Karlskrona, Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs 
kommun. Det är endast Karlskrona som har haft en positiv 
befolkningsutveckling, vilken har resulterat i bostadsbrist. De 
andra tre kommunerna har en negativ befolkningsutveckling. 
(Statistiska centralbyrån 2004)

länsstyrelsen i blekinge län
Länsstyrelsen i Blekinge län bedömer att permanentningen 
av fritidshusområden leder till både möjligheter och 
problem. Länsstyrelsen har heller ingen uppfattning om 
permanentningen är att föredra eller inte, utan anser att 
lämpligheten måste bedömas från fall till fall. Till exempel, 
menar Länsstyrelsen, kan permanentningen vara positiv då 

den kan leda till ökat underlag för service och kollektivtrafik. 
Länsstyrelsen anser dock att det uppstår en rad problem vid 
permanentningen, inte minst med vatten och avlopp. Vatten- 
och avloppslösningar som finns i fritidshusområden är oftast 
inte anpassade för dagens behov eller för permanentboende. 
Länsstyrelsen i Blekinge anser, att detta kan leda till att för 
stora mänger färskvatten tas ur brunnarna, vilket ökar risken 
för saltvatteninträngning. Vidare föreligger det en stor risk 
att bristande avloppslösningar förorenar grundvattnet samt 
bidrar till övergödningen av havsvattnet. Det kan även 
uppkomma problem med trafiksäkerheten i dessa områden 
då vägarna oftast inte är anpassade för den höjning av 
trafikmängder som en ökad permanentning medför. För 
övrigt anser Länsstyrelsen att det vid permanentning sker 
en förändring av bebyggelsen genom om- och tillbyggnader 
som påverkar bebyggelsestrukturen, kulturmiljön och 
landskapsbilden ”på gott och ont”.129

karlskrona kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Trummenäs-
Torsnäs  500   medel

2. Skillingenäs okänt   okänt

3. Sjuhalla  okänt   okänt

4. Mjövik  okänt   okänt

Tabell 21. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Karlskrona kommun130. 

kommunens situation och 
ställningstagande
Totalt sätt fanns det 3031 taxerade fritidshus i Karlskrona 
kommun år 2003 (Statistiska centralbyrån 2003). Karlskrona 
kommun ställer sig positiv till funktionsomvandlingen 

karlskrona
ronneby

karlshamn

sölvesborg
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av fritidshus till permanentboende och ser det som en 
möjlighet att lösa bostadsbristen. Kommunen anser dock 
att det finns områden som på grund av dåliga vatten- och 
avloppslösningar samt underdimensionerade vägar är 
olämpliga att permanenta. (Karlskrona kommun 2001, ss. 67-68) 
Karlskrona kommun har därför den generella hållningen 
att vatten och avlopp måste lösas innan det kan bli aktuellt 
att detaljplanelägga fritidshusområdena och därmed 
öka standarden till permanentboende131. Kommunen 
har dock ingen samlad dokumentation över hur dessa 
förändringsområden ska hanteras.  

problem
De problem som kommunen uppmärksammat är främst 
vatten- och avloppsproblem. Flera av fritidshusområdena har 
pekats ut som ”VA-saneringsområden” och att åtgärda vatten- 
och avloppssituationen har därför fått hög prioritet.132

kommunens arbetssätt
De lösningar som kommunen har tillämpat och tillämpar 
i dessa ”VA-saneringsområdena” är att dra ut kommunalt 
vatten och avlopp eller någon form av gemensamma 
vatten- och avloppslösningar. Kommunen anser att 
funktionsomvandling tillsammans med förtätningar har skapat 
möjligheter att utföra vatten- och avloppssaneringen i dessa 
områden.133 Där det redan i dagsläget finns förutsättningar 
för vatten- och avloppslösningar, infrastruktur och service 
anser Karlskrona kommun att detaljplanerna bör ändras för 
att medge en större byggrätt, vilken ska vara anpassad för 
permanentboende. För de områden som önskas behållas 
som fritidshusområden föreslås att byggrätten begränsas till 
20 % av tomtarean med en begränsning på högst 150 m2. I 
de nya detaljplaner som upprättas ska kommunen inte göra 
killnad på om byggnadernas användning är fritidsboende 
eller permanentboende. (Karlskrona kommun 2001, ss. 67-68)                

trummenäs-torsnäs
De områden som kommunen för närvarande arbetar med 
är Trummenäs och det angränsande området Torsnäs. 
Områdena ligger cirka 10 km öster om Karlskrona-Lyckeby 
och är relativt hårt exploaterade med fastigheter för både 
fritids- och permanentbebyggelse. Avloppslösningarna i 

området var fram till för några år sedan antingen enskilda 
anläggningar eller gemensamhetsanläggningar, vilka oftast 
var dimensionerade för BDT-avloppsvatten. Det fanns 
cirka 150 enskilda och gemensamma avloppsanläggningar 
som bestod av slamavskiljare med markinfiltration eller 
markbädd. Dricksvattenförsörjningen skedde genom 
enskilda eller gemensamma brunnar. Under tiden 
som områdena genomgick en omvandling och fick en 
högre andel permanentboende förbättrades inte vatten- 
och avloppsstandarden. Vattentoaletter kopplades på 
gemensamhetsanläggningar som var ämnade för BDT-
avloppsvatten och området utvecklades därför stegvis 
till ett problemområde när det gällde vatten och avlopp. 
Avloppsvattnet, som transporterades via åkerdräneringar 
ut till Torstävaviken och Runstensfjärden, trängde på flera 
ställen fram på markytan eller avleddes i öppna diken. 
Detta riskerade dels att försämra dricksvattenkvaliteten i 
de enskilda vattentäkterna och dels hotade det kvaliteten i 
Torstävaviken och Runstensfjärden som redan var belastade 
av närsalter. (Karlskrona kommun 1995, ss. 2-3)

Trummenäs och Torsnäs har varit föremål för planering i 
Karlskronas kommun under hela 1990-talet. Ett förslag på 
fördjupning av översiktsplanen för dessa områden var utställt 
1992, men den antogs aldrig. Anledningen till detta var att 
kommunstyrelsen återremitterade VA-gruppens förslag till 
VA-strategi. Kommunstyrelsen ville ha kompletterande 
utredningar som skulle utreda om lokala kretsloppsanpassade 
lösningar kunde vara ett alternativ till de kommunala vatten- 
och avloppslösningar som hade föreslagits. (Karlskrona 
kommun 2000, s.1) Med anledning av detta upprättades en mi
ljökonsekvensbeskrivning för att utvärdera de olika vatten- 
och avloppslösningarna134.

De tre dricksvattensförsörjningsalternativ som undersöktes 
i miljökonsekvensbeskrivningen var den nuvarande 
situationen (nollalternativet), ny gemensam lokal 
vattentäkt för hela området samt anslutning till det centrala 
distributionsnätet. Utifrån resultatet av miljökonsekve
nsbeskrivningen valdes det senare alternativet. De fem 
alternativa avloppshanteringssystem som undersöktes var 
den oförändrade situationen, en gemensam konventionell 
avloppslösning, en nybyggnad av lokalt reningsverk, en 

anslutning till befintligt reningsverk i Ramdala samt en 
ekologisk avloppshantering enligt kretsloppsprincipen. 
(Karlskrona kommun 1995, s. 1) Det alternativ som valdes för 
avloppslösning var i första etappen en kretsloppsanpassad 
lösning med akvatroner och mulltoaletter samt urinseparering. 
I den andra etappen valdes en konventionell rening med 
efterbehandling i dammar där slammet tas om hand av en 
bonde och vattnet används till att bevattna den närliggande 
golfbanan med. Ytterligare en anledning till att kommunen 
inte ansluter området till det allmänna avloppsnätet är att det 
inte har tillräcklig kapacitet för att ansluta alla fastigheter. På 
detta sätt används dessutom inte grundvatten till bevattning 
och avloppsvattnet tas om hand istället för att det släpps ut 
utanför Verkö.135

Det nuvarande planeringsarbetet består i att upprätta 
en ny fördjupning av översiktsplanen för Trummenäs 
och Torsnäset. Huvudinriktningen i arbetet är att lösa 
vatten- och avloppsfrågorna, avgränsa och dimensionera 
utbyggnadsområden samt föreslå ”rättvisa och tidsenliga” 
planbestämmelser för områdena. (Karlskrona kommun 2000, s. 
2)

ronneby kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Bökevik-
Trolleboda  120   låg

2. Bökenäs  100   låg

3. Garnanäs  60   låg

4. Väby  60    låg

5. Sörkåsa  60   låg

6. Sjöhaga-
Funkön  50   låg

7. Jordö  50   låg

8. Järnavik  50   låg

Tabell 22. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Ronneby kommun136. 

kommunens situation och 
ställningstagande
I Ronneby kommun var det sammanlagda antalet taxerade 
fritidshus 1811 år 2003 (Statistiska centralbyrån 2003). Ronneby 
kommun har flera kustnära förändringsområden med relativt 
låg permanentningsgrad. Kommunen vill i dagsläget inte 
skilja på fritidshus och permanenthus och anser inte att en 
blandad användning i sig är negativ, eftersom fritidshus och 
permanenthus ställer samma krav på tekniskstandard137. 
I samrådshandlingen till förslag till ny översiktsplan 
för kommunen anges att dessa områden bör behandlas 
i en gemensam plan för kustzonen tillsammans med 
Karlshamns och Karlskrona kommun. Ronneby kommun 
anser att förändringsproblemen skulle kunna behandlas 
som ett regionalt ärende och ligga till grund för en framtida 
regionplanering. (Ronneby kommun 2003, s. 67) Kommunen har 
dock i dagsläget ingen samlad dokumentation över hur dessa 
förändringsområden ska hanteras.  

problem
Ronneby kommun har uppmärksammat flera problem 
vid permanentning av fritidshusområden och påpekar att 
en ökad användning ger en större belastning på alla sätt. 
Kommunen anser att karaktären på områdena riskeras att 
förändras från fritidshusområdeskaraktär till karaktären av 
ett tätt villasamhälle om byggrätten ökas och vägstandarden 
förbättras. Ronneby kommun anser dock att det finns många 
områden som tål en högre byggrätt, då tomterna är så pass 
stora att karaktären inte påverkas. Kommunen menar även 
att det är lämpligt att ge en större byggrätt som motsvarar 
dagens krav även för fritidsanvändning. Kommunen har 
också uppmärksammat att de befintliga avloppslösningarna 
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i dessa områden inte uppfyller tillräckligt höga krav och 
att detta till stor del har påverkat kvaliteten på kustvattnet i 
närheten av Ronneby.138 
 
kommunens arbetssätt
Kommunens grundregel är att permanentning av fritidshus 
endast kan accepteras om avloppsfrågan löses på ett 
miljömässigt tillfredsställande sätt. (Ronneby kommun 2003, s. 
75) I samrådshandlingen till förslag till ny översiktsplan anger 
Ronneby kommun att konsekvenserna av utökade byggrätter 
i dessa områden har utretts och att en grundförutsättning för 
utökade byggrätter är att områdena ansluts till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet eller att gemensamma vatten- och 
avloppslösningar anordnas (Ronneby kommun 2003, s. 44). 

karlshamns kommun

förändrings-  antal    permanent-
områden  fastigheter   ningsgrad

1. Vettekulla/
Matvik   200   okänt

2. Stilleryd/
Kofsa   100   okänt

3. Köpegårda  50   okänt

Tabell 23. Antal fastigheter och permanentningsgrad i kustnära 
förändringsområden i Karlshamns kommun139. 

kommunens situation och 
ställningstagande
I Karlshamns kommun var det sammanlagda antalet 
taxerade fritidshus 901 år 2003 (Statistiska centralbyrån 2003). 
Karlshamns kommun har ingen uttalad policy för om eller 
hur fritidshusområdena ska permanentas. Kommunen 
vill attrahera permanentbosatta oavsett var de vill bo och 
ser främst permanentningen som en möjlighet att skapa 
plats för attraktivt boende.140 Problemet behandlas inte i 

översiktsplanen från 1990 och Karlshamns kommun har 
heller ingen annan samlad dokumentation över hur dessa 
förändringsområden ska hanteras.  

problem
De problem som Karlshamns kommun har uppmärksammat 
är främst vatten- och avloppsproblem samt att karaktären på 
området riskerar att förändras.141

kommunens arbetssätt
De lösningar som tillämpas i Karlshamns kommun är dels 
förnyelse av detaljplaner, för att tillåta större byggrätt, och 
dels anslutning av områdena till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet.142

 
vettekulla-matvik
Området Vettekulla/Matvik är lokaliserat mellan fyra 
och åtta kilometer öster om Karlshamns centrum och 
permanentningen ska underlättas genom förbättrade 
avloppslösningar samt större byggrätt. Karlshamns kommun 
har upprättat ett program för detaljplan, vilket godkändes av 
Byggnadsnämnden år 2003. Syftet med att upprätta en ny 
detaljplan är att skapa möjlighet för ny bostadsbebyggelse 
i detta område. (Karlshamn kommun 2003, s. 5) Delar av 
bebyggelsen i Vettekulla regleras genom två byggnadsplaner 
från 1959 respektive 1963, vilka tillåter bostadsändamål 
med inriktning mot fritidshus. I dessa byggnadsplaner är 
den största tillåtna byggnadsarean begränsad till 80 m2, 
högsta byggnadshöjd är 3,5 m och den minsta tillåtna 
tomtstorleken är 500 m2.  Matviksområdet omfattas även 
det av en byggnadsplan, vilken vann laga kraft 1968. Den 
tillåter också bostadsändamål med inriktning mot fritidshus. 
I denna byggnadsplanen är byggrätten reglerad till att tillåta 
en största byggnadsarea på 90 m2, högsta byggnadshöjd är 
3,5 m och den minsta tomtstorleken är 800 m2. Förutom dessa 
byggnadsplaner regleras hela kustremsan från Vettekulla till 
Matvik av områdesbestämmelser, vilka fastställdes 1994. 
Dessa tillåter en minsta tomtstorlek till 600 m2 och en största 
sammanlagd byggnadsarea på 80 m2. (Karlshamn kommun 2003, 
ss 9-10) Längst västerut i det nya detaljplanelagda området 
ligger fritidshusområdet Sandvik, vilket karaktäriseras av 
små fritidshus som kommit till spontant och placerats ut i den 

branta terrängen. Fritidshusen är placerade på arrenderade 
tomter och storleken på husen varierar från 20 m2 till 90 
m2. (Karlshamn kommun 2003, ss. 16-17) De rekommendationer 
som Karlshamns kommun satt upp för detta område är bland 
annat att den största byggnadsarean bör begränsas till 10 % 
av fastighetens yta, dock med en begränsning på 120 m2 
för huvudbyggnad för bostadsändamål, efter avstyckning. 
(Karlshamn kommun 2003, ss. 31-32)     

sölvesborgs kommun
Det sammanlagda antalet taxerade fritidshus var 2316 
i Sölvesborgs kommun år 2003 (Statistiska centralbyrån 
2003). Sölvesborgs kommun har flera fritidshusområden 
där det förekommer permanentning i varierande grad. 
Kommunen har ingen samlad dokumentation över hur dessa 
förändringsområden ska hanteras.  Tyvärr har Sölvesborgs 
kommun inte tid eller resurser att svara på frågor om 
permanentning av fritidshusområden. Kommunen har dock 
hitintills inte upplevt att permanentningen orsakat några 
problem.143 Därav behandlas inte Sölvesborgs kommun 
vidare i denna undersökning.  

sammanfattning och 
slutdiskussion
Av de kommuner som undersökts i denna studie har 
endast några få aktivt arbetat med att hitta lösningar på 
hur förändringsområden bör behandlas. Detta beror på att 
förändringsområdena hitintills inte har haft särskilt hög 
prioritet i den kommunala fysiska planeringen. Anledningen 
till att förändringsområdena inte varit högt prioriterade i 
kommunerna kan bland annat bero på att det inte funnits 
någon påverkan på kommunerna från någon regional aktör. 
Det finns inte några övergripande regionala aktörer, som 
kunnat skapa incitament för, samt vägleda kommunerna i, 
arbetet med förändringsområdena. Den enda övergripande 
aktören är Länsstyrelsen, som i regel inte har resurser att 
fördjupa sig i dessa frågor utan behandlar dem endast i 

samband med granskningar av detalj- eller översiktsplaner. 
Det finns även en brist i tillgången på information angående 
förändringsområdena. Det är bland annat en brist på statistik 
samt inventeringar om hur många fritidshus som finns, 
var de ligger samt hur många av fritidshusen som faktiskt 
permanentas varje år. 

länsstyrelsernas 
förhållningssätt till 
förändringsområden
Samtliga av de fyra Länsstyrelserna anser att permanentningen 
av fritidshusområden är en möjlighet för kommunerna, men 
att den medför problem som måste åtgärdas. Länsstyrelsen i 
Östergötland har dessutom vid ett flertal tillfällen poängterat 
detta för kommunerna i samband med yttrande över 
kommunala översiktsplaner. Länsstyrelsen i Östergötlands 
län anser att kommunerna där måste skaffa sig bättre 
beredskap för att kunna hantera de framtida problemen 
som kommer att uppstå till följd av permanentningen av 
fritidshusområden. 

Länsstyrelserna i de fyra länen har uppmärksammat ett 
antal problem som uppstår till följd av permanentning. Det 
mest påtagliga problemet är vatten- och avloppssituationen 
i dessa förändringsområden. Förutom problem med 
vatten- och avloppslösningar anser Länsstyrelserna 
att permanentning av fritidshusområden leder till ökat 
bilberoende, segregation, isolering, bristande kommunal 
service, lokala intressekonflikter bland de boende, risken att 
friluftslivsområden försvinner, minskad trafiksäkerhet samt 
att det kan påverka bebyggelsestrukturen, kulturmiljön och 
landskapsbilden negativt. Länsstyrelserna borde sätta mer 
press på kommunerna att faktiskt ta tag i fritidshusområden 
innan permanentningen har gått för långt. Det är nu 
innan permanentningen har blivit för omfattande som 
kommunerna bör hantera de problem som uppkommer. 
Fritidshusområden är lokaliserade i väldigt attraktiva lägen 
och permanentningen kommer därför antagligen att öka. Då 
är det mycket viktigt att kommunerna har bättre beredskap 
än vad de har i dagsläget. 
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kommunernas förhållningssätt 
till förändringsområden
Samtliga kommuner, som ingår i denna undersökning, 
ställer sig positiva till att fritidshusområden permanentas. 
Några kommuner poängterar dock att det är i de tätortsnära 
fritidshusområdena som permanentningen bör underlättas, 
medan de fritidshusområden som är lokaliserade mer 
perifert bör bevaras som fritidshusområden. Anledningen till 
varför de är positiva till att användningen av dessa områden 
förändras varierar mellan kommunerna. De kommuner 
som har en positiv befolkningsutveckling och därför 
är tvungna att hantera en ökande bostadsbrist, anser att 
permanentningen av fritidshusområden kan vara ett led i att 
lösa denna bostadsbrist. Genom att underlätta permanentning 
av fritidshusområden kan kommunen erbjuda flera bostäder 
i attraktiva och tätortsnära lägen. Detta kan dessutom ske 
utan att jungfrulig mark måste tas i anspråk samt att de höga 
kostnaderna för nybyggnation undviks. De kommuner som 
däremot har en negativ befolkningsutveckling anser att 
permanentningen av fritidshusområdena är ett bra sätt för 
att kunna erbjuda attraktiva kust- och tätortsnära bostäder, 
vilket i sin tur skulle kunna bidra till att fler flyttar till 
kommunen. Ingen av kommunerna, förutom Oskarshamns 
kommun, anger att de har som ambition att försöka stoppa 
permanentningen av fritidshusområdena. Oskarshamns 
kommun uppger dock också att den reglering av byggrätter, 
som används för att uppnå det, troligen inte kommer att 
fungera i längden.  

kunskapsunderlag och arbetssätt
Det kunskapsunderlag som kommunerna grundar sitt 
arbete på verkar variera från kommun till kommun. 
En del kommuner, till exempel Nyköpings kommun, 
har kontinuerlig kontroll av hur permanentningsgraden 
förändras i fritidshusområdena. Andra kommuner verkar 
mer uppskatta hur stor permanentningen faktiskt är i dessa 
områden. Det finns även stora skillnader i hur kommunerna 
lägger upp planeringsarbetet med att lösa de problem som 
uppkommit i förändringsområdena samt hur långt de har 
kommit i detta arbete. De flesta kommunerna har insett 
att det krävs större resurser för planering för att kunna 

hantera förändringsområdena i framtiden. De verkar dock 
ha olika inställning till hur denna planering bör utformas. 
Ingen kommun har fastslagit en övergripande policy för 
hur förändringsområdena ska behandlas och utvecklas. 
Vissa kommuner, som till exempel Kalmar kommun, har 
börjat planeringsarbetet genom att göra en fördjupning 
av översiktsplanen för kusten, för att få en överblick över 
hela kustsituationen och sedan revidera detaljplanerna för 
respektive område. Det vanligaste är dock att kommunerna 
istället direkt börjar med att revidera detaljplanerna eller 
upprätta nya för områdena, varefter efterfrågan från de 
boende eller intresse för nyexploatering uppkommer. 

vatten och avlopp
Det främsta problemet som samtliga kommuner tar upp med 
dessa förändringsområden är att vatten och avloppssituationen 
är dålig. De enskilda avloppslösningar som har använts 
och fortfarande används i fritidshusområdena är som regel 
undermåliga, då reningen vanligen endast sker genom 
slamavskiljning i antingen två- eller trekammarbrunn. 
I de flesta fall renas därför inte avloppsvattnet till en 
godtagbar nivå, vilket naturligtvis inte är bra ur miljö- 
och hälsosynpunkt. Det förekommer dessutom ofta dålig 
lukt från de enskilda avloppen samt att avloppsvattnet kan 
kontaminera enskilda vattentäkter. För att komma till godo 
med det problemet har bland annat Norrköpings kommun 
ställt upp funktionskrav på de enskilda avloppslösningarna, 
vilka innebär nollutsläpp av bakterier och närsalter samt att 
lösningarna ska möjliggöra återföring av näringsämnen till 
kretsloppet. Vidare har några kommuner tagit beslutet att 
inte ändra några detaljplaner för att höja byggrätter, innan 
vatten- och avloppssituationen är löst i ett område. Ett sådant 
exempel är Karlskrona kommun, som också har utsätt så 
kallade ”VA-saneringsområden” som fått särskild prioritet.

I de kommunala översiktsplaner, som tar upp problemet med 
förändringsområden, föreslås ofta att kretsloppsanpassade 
lokala gemensamma avloppslösningar ska användas där det 
är möjligt. Tyvärr har ingen av kommunerna angivit att detta 
har gjorts. Kommunerna har istället dragit ut kommunalt 
vatten och avlopp eller använt någon form av konventionell 
gemensam rening.    

förändringsområdenas framtida 
karaktär
Ytterligare ett problem som kommunerna upplever med 
förändringsområden är att den speciella karaktären riskerar 
att förändras när områdena undergår en omfattande 
permanentning. Ingen kommun har dock preciserat vad de 
anser att denna karaktär baseras på. Definitionen på fritidshu
sområdeskaraktär i detta arbete baseras som tidigare nämnts 
på stora tomter med mycket vegetation, både på tomten och i 
omgivningarna, små byggnader med låg takvinkel, slingrande 
smala vägar samt inga trottoarer eller gatubelysning. 
Används denna definition är risken naturligtvis mycket stor 
att karaktären förändras när områdena permanentas. Det är 
näst intill oundvikligt, då byggrätterna höjs och kommunalt 
vatten och avlopp anordnas kommer permanentningsgraden 
att öka och krav kommer så småningom att ställas på 
trafiksäkrare vägar med belysning. Tomterna kommer 
dessutom att få mer karaktär av anlagd villatomt och husen 
kommer att växa och ändra utseende. Det enda som kommer 
att finnas kvar av fritidshusområdeskaraktären är då de stora 
tomterna samt den omgivande vegetationen. 

Det finns många exempel på att fritidshusområdeskaraktär
en försvinner med ökande permanentningsgrad. Djursviks 
stugområde i Torsås kommun är ett exempel där delar av 
området redan skiftat från ”pittoreskt sommarstugeområde” 
till ”moderna villakvarter”. Ingen av kommunerna i denna 
studie har dock preciserat hur de ämnar förhålla sig till 
förändringen av karaktären. Många anger att det är ett mål att fr
itidshusområdeskaraktären ska bevaras, även då byggrätterna 
höjs till permanentboendestandard samt att kommunalt vatten 
och avlopp byggs ut, men tyvärr är det ingen av kommunerna 
som beskriver hur det ska gå till i praktiken. I de områden, 
som kommunerna avser bevara som fritidshusområden, 
behålls en låg byggrätt och tomtavstyckningar medges inte. 
I de fall där det finns ett permanentningstryck är det dock 
ovisst om detta fungerar, men med tanke på att det i många 
områden hitintills inte fungerat är det antagligen inte en 
framkomlig väg. Om karaktären ska kunna bevaras i dessa 
förändringsområden, eller inte, beror med andra ord till stor 
del på permanentningstrycket. Karaktären kommer troligen 
att försvinna om trycket är högt och kommunen bygger ut 

kommunalt vatten och avlopp samt höjer byggrätterna,. En 
låg byggrätt har dessutom tidigare inte visat sig effektiv 
när det gäller att motverka permanentning. Ett bra exempel 
på detta är fritidshusområdet Stensund/Krymla i Trosa 
kommun. 

Tyvärr infinner sig en känsla av att kommunerna många 
gånger säger att karaktären ska bevaras för att lugna 
opinionen vid detaljplaneändringar och därmed lättare få 
igenom detaljplanen. Kommunerna måste emellertid sluta 
tveka och bestämma sig för vad de vill med områdena i ett 
tidigt skede. Vill de att områdena ska permanentas kommer 
troligen karaktären att förändras, vilket gör att det inte är 
lämpligt att använda ordet bevara i syftet på en detaljplan 
som avser underlätta för permanentning. Det är ingen lätt 
uppgift för kommunerna att ta ställning eftersom de boende 
i dessa områden oftast inte är överens om hur området bör 
utvecklas samt att de som flyttar ut till ett fritidshusområde, 
för att bosätta sig permanent, som regel gör det på grund av 
den speciella karaktären som området har. Kommunen måste 
som tidigare nämnts åtgärda vatten- och avloppsproblemen 
eftersom det är deras skyldighet samt att problemen bara växer 
med tiden och utgör en risk för miljön och människors hälsa. 
När kommunen åtgärdar vatten- och avloppsproblemen, 
underlättar de för permanentningen, vilken i allmänhet 
därför ökar när situationen är löst. Denna utveckling är med 
andra ord väldigt svår att stoppa. Det kommunerna kan göra 
är att värna om vissa delar av karaktären i detaljplanerna. 
Detta för att områdenas ursprung ska kunna urskiljas även 
efter att det genomgått en permanentning. 

de boende i förändringsområdena
Många kommuner tar också upp det problemet med att det 
är en konflikt mellan de boende i förändringsområdena över 
hur områdena bör utvecklas. Det finns en grupp människor 
som vill att kommunen ska höja byggrätterna och förse 
områdena med vatten och avlopp för att de ska få en högre 
standard och därigenom kunna bosätta sig permanent i sina 
fritidshus. Denna grupp är oftast resursstarka och bidrar 
dessutom till inflyttning till kommunen, vilket medför att de 
antagligen får gehör för sina önskemål lite lättare. Den andra 
gruppen är de som vill bevara sitt fritidshusområde som det 
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är och inte ser permanentningen som ett alternativ. De har 
dessutom ofta inte råd att bekosta den standardhöjning som 
bland annat kommunalt vatten och avlopp medför. Denna 
grupp riskerar därför att hamna i en situation där de tvingas 
sälja sina fritidshus. Kommunerna tvingas att välja sida 
och lyssna på den ena gruppen framför den andra, vilket är 
en besvärlig situation eftersom kommunerna oftast brottas 
med minskande befolkning och minskande budget. En del 
kommuner tvingar dock inte med alla fastighetsägare när 
områden förses med kommunalt vatten och avlopp. Istället 
är det krav på anslutning om och när fastighetsägaren vill 
utnyttja den högre byggrätten och söker bygglov eller 
alternativt när fastigheten byter ägare. 
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stockholms län problem lösningar

danderyds kommun planbestämmelser kringgås

parkeringsbekymmer

markarbeten som förfular

nya detaljplaner

samfällighet ansluter till det 
kommunala vatten- och avlopps-
nätet (LPS)

haninge kommun otillräckliga och gamla enskilda 
vatten- och avloppsanläggningar

avloppsvatten förorenar dricks-
vattenbrunnar

saltvatteninträngning, vatten-
brist och dålig vattenkvalitet

bristfälliga kommunikationer

vägunderhåll

ökat behov av kommunal service

detaljplanelägga prioriterade för-
ändringsområden

utöka byggrätterna för att un-
derlätta för permanentboende

kommunalt vatten och avlopp, 
främst i de tätortsnära föränd-
ringsområdena

lokala samfällda vatten- och av-
loppssystem är lämpliga i en del 
områden

bevara karaktären, bland annat 
genom att bibehålla tomtstruktur 
och grusvägar
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4
jämförelse av de 24 ostkustkommunerna

matris över problem 
och lösningar

Nedan följer i matrisform en sammanfattning av de pro-
blem och lösningar som framkommit i del två och tre.  
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stockholms län problem lösningar

nacka kommun enskilda avloppslösningar över-
belastas 

avloppslösningar som inte upp-
fyller kraven på rening

otjänliga vattentäkter

större uttag av grundvatten kan 
orsaka vattenbrist och saltvatte-
ninträngning

lokala vägnätet måste förbättras 
för att klara ökade trafikmängder

kollektivtrafiken är bristfällig

trångboddhet på grund av små 
byggrätter

områdenas karaktär riskerar att 
förändras

inventering av och planerings-
strategi för Boo

revidera och upprätta nya detalj-
planer med större byggrätter

främst kommunalt vatten och 
avlopp (LPS)

en del fastigheter undantas från 
kommunalt vatten och avlopp

andra lokala kretsloppsanpas-
sade lösningar endast i vissa 
områden

inga tomtavstycknkningar

norrtälje kommun ökade kommunala kostnader för 
barnomsorg, skolskjuts, skolor 
och vatten och avlopp

kollektivtrafik saknas

dålig vägstandard

behov av kommersiell service, 
främst dagligvaruhandel

risk för saltvatteninträngning i 
vattenbrunnar

stödjer utvecklingen mot ökad 
permanentning i de områden 
som uppfyller uppsatta kriterier

revidera äldre och upprätta nya 
detaljplaner

utöka byggrätten

främst samfällda eller enskilda 
vatten- och avloppslösningar i 
förändringsområdena

stockholms län problem lösningar

norrtälje kommun vissa områden ska försörjas med 
kommunalt vatten, men ha lokal 
avloppsrening

nynäshamns kommun problem med befintliga vat-
ten- och avloppslösningar, till 
exempel saltvatteninträngning i 
dricksvattenbrunnar

behov av kommunal service

vägförbättringar

ingen samlad strategi för hur 
förändringsområdena ska be-
handlas

inaktuella riktlinjer i översikts-
planen från 1990

vatten- och avloppsriktlinjer för 
områden med vatten- och av-
loppsproblem

endast en ändrad detaljplan med 
utökade byggrätter

södertälje kommun föråldrade detaljplaner

vattenförsörjningen

ökad belastning på avloppsan-
läggningarna

konflikter med strandskyddet

vägar, gator och belysning har 
dålig standard

kollektivtrafik saknas

fastighetsägarna har olika in-
ställning till permanentningen 
samt vilken vatten- och avlopps-
lösning som är bäst

riktlinjer i översiktsplanen för 
hur de prioriterade förändrings-
områdena ska hanteras

de tätortsnära områdena ska få 
villaområdesstandard och ytterli-
gare exploatering ska ske i dessa

fördjupningar av översiktsplanen

VA-omvandlingsgrupp

främst kommunalt vatten och 
avlopp 

jämförelse av de 24 ostkustkommunernajämförelse av de 24 ostkustkommunerna



84 85

stockholms län problem lösningar

södertälje kommun enskilda eller andra gemensam-
ma lösningar endast i de perifera 
områdena, som ligger långt från 
det kommunala vatten- och av-
loppsnätet

utökad byggrätt när fastigheten 
är ansluten till gemensam vat-
ten- och avloppslösning

byggrätten bör utökas till 200 
m2 och den får utgöra högst 20 
% av tomten

tyresö kommun ökad belastning på miljön på 
grund av ökat uttag av grund-
vatten samt påverkan från un-
dermåliga enskilda avlopp

brunnar sinar eller förorenas ge-
nom saltvatteninträngning eller 
genom bristfälligt renat avlopps-
vatten

vägarna är inte dimensionerade 
för den ökade trafikmängd som 
uppstår, vilket kan ge upphov till 
bristande trafiksäkerhet

gång- och cykelbanor samt väg-
beslysning saknas

behov av kommunal service

avsaknad av kollektivtrafik me-
för ökat bilberoende och därmed 
miljöproblem

fördjupningar av översiktsplanen

församråd, arbetsgrupper i sam-
band med fördjupningsarbetet

gestaltningsprogram i fördjup-
ningen som ska vara vägledande 
vid detaljplaneläggning och 
bygglovsprövning

detaljplanelägga de prioriterade 
områdena

utöka byggrätterna

behålla stora tomter

ansluta förändringsområdena till 
kommunalt vatten- och avlopps-
nät samt förbättra vägarna

enskilda vatten- och avloppslös-
ningar som en övergångslösning 
i Östra Tyresö

stockholms län problem lösningar

tyresö kommun detaljplanerna är upprättade 
för fritidsboende, vilket orsakar 
trångboddhet i avvaktan på revi-
dering

områdenas karaktär förändras

riktlinjer för enskilda vatten- och 
avloppsanläggningar

förtätning och ytterligare exploa-
tering i vissa områden

värmdö kommun vattenuttaget ökar och risken för 
saltvatteninträngning blir större

belastningen på avloppsanlägg-
ningar och recipienter ökar

trafiken på vägar till och inom 
området ökar, vilket medför tra-
fikproblem (minskad säkerhet, 
sämre framkomlighet osv)

ökat bilberoende

behov av gång- och cykelvägar

behov av barn- och äldreomsorg 
samt skolor

kommersiell service kan behöva 
byggas ut i området

kollektivtrafik kan behöva dras in 
i området

generella mål i översiktsplanen 
för de prioriterade förändrings-
områdena

75 % av de prioriterade föränd-
ringsområdena ska inom tio år 
anpassas till bostadsområden för 
permanentboende

nya detaljplaner eller fördjup-
ningar ska vid behov upprättas 
och inaktuella gällande planer 
ska revideras

genom detaljplaneläggning kan 
gemensamma riktlinjer för be-
byggelseutvecklingen dras upp

75 % av fastigheterna ska inom 
tio år anslutas till kommunalt 
vatten och avlopp eller till ge-
mensamhetsanläggningar

åtgärdsprogram för hur kommu-
nen ska gå till väga

utöka byggrätter

förtäta vissa förändringsområden
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stockholms län problem lösningar

österåkers kommun saltvatteninträngning samt kon-
taminering i enskilda vatten-
brunnar

infiltrationsanläggningar av skif-
tande standard

80 % av vägarna behöver upp-
rustas och byggas om

barn- och äldreomsorg samt 
skola behövs

förnyelseområdena är perifera 
och ligger långt från kommersiell 
och kommunal service

förnyelseområdena är glesa och 
upptar stora markområden

byggnadsnämnden medger allt 
större avvikelser från planerna, 
ibland över 100 %

mål i översiktsplanen från 1990 
att förnyelseområdena ska om-
vandlas till traditionella villaom-
råden

handlingsprogram för förnyelse-
områdena finns utarbetet

underhandssamråd med samfäl-
lighetsföreningar

PM över olika sektorsavsnitt

fördjupningar av översiktsplanen 
och därefter detaljplaneläggning

kommunalt vatten och avlopp 
byggs ut i de flesta av de priori-
terade förnyelseområdena

enskilda miljö- och kretslopps-
anpassadelösningarglesbygden 
och där permanentningen inte är 
omfattand

förtäta och exploatera ytterligare 
i vissa områden

södermanlands län problem lösningar

trosa kommun enskilda vatten- och avloppslös-
ningar

ökade kommunala kostnader 

heterogen befolkningsgrupp

önskemål från fastighetsägar 
om delning av fastigheter, större 
byggrätt, förtäta bebyggelsen 
samt ändra byggnadsstil

kommunalt vatten och avlopp 
utan anslutningstvång

reviderar och upprättar nya de-
taljplaner för att underlätta för 
permanentboende

oxelösunds kommun enskilda vatten- och avloppslös-
ningar

elnätets kapacitet

vägstandarden

skolskjuts

fördjupningar av översiktsplanen 
för fritidshusområdena

nya detaljplaner för att under-
lätta för permanentbpende

ansluta områdena till kommunalt 
vatten och avlopp

nyköpings kommun befintliga vatten- och avloppslös-
ningar

områdenas karaktär riskerar att 
förändras

upp till varje område att uppvisa 
godtagbar vatten- och avlopps-
lösning
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kalmar län problem lösningar

västerviks kommun befintliga vatten- och avloppslös-
ningar

karaktären riskerar att förändras

underdimensionerade vägar

funktionskrav för enskilda av-
lopp samt ekonomiskt bidrag för 
installation av kretsloppsanpas-
sade avloppslösningar

kommunalt vatten och avlopp i 
vissa områden

nya detaljplaner för att under-
lätta för permanentboende

oskarshamns kommun fritidsboende tvingas sälja sina 
fastigheter på grund av ökade 
kostnader för gatu-, vatten- och 
avloppsutbyggnad

begränsa byggrätten i detaljplan

mönsterås kommun kostnader för hemtjänst och 
skolskjuts

kommunalt vatten och avlopp 
har redan dragits ut till områ-
dena

byggrätterna har redan anpas-
sats för permanentboende

kalmar kommun befintliga vatten- och avloppslös-
ningar

dålig tillgänglighet, till exempel 
för äldre

kommunalt vatten och avlopp 
där det är möjligt, annars ge-
mensamhetsanläggningar

på initiativ av fastighetsägare 
sker planändringar

torsås kommun befitnliga vatten- och avloppslös-
ningar

kommunalt vatten och avlopp

nya detaljplaner som möjliggör 
för permanentboende

östergötlans län problem lösningar

norrköpings kommun befintliga vatten- och avloppslös-
ningar

ökat behov av skolskjuts, belys-
ning och vägunderhåll

heterogen befolkningsgrupp

fastighetsägare tvingas sälja 
sina fastigheter på grund av 
ökade kostnader vid till exempel 
vatten- och avloppsutbyggnad

VA-grupp

bibehåller byggrätter i vissa om-
råden och utökar dem i andra för 
att styra permanentningen

villorad byggrätt, det vill säga 
anslutning till kommunala vat-
ten- och avloppsnätet ger högre 
byggrätt

funktionskrav på enskilda avlopp

söderköpings kommun befintliga vatten- och avloppslös-
ningar

vatten- och avloppslösningar 
måste hålla åretruntstandard

valdemarsviks kommun - -
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blekinge län problem lösningar

karlskrona kommun vatten- och avloppslösningar kommunalt vatten och avlopp 
eller gemensamma vatten- och 
avloppslösningar har anordnats 
eller planeras i VA-saneringsom-
rådena

ronneby kommun vatten- och avloppslösningar

karaktären riskerar att förändras

kommunalt vatten och avlopp

karlshamns kommun vatten- och avloppslösningar

karaktären riskerar att förändras

kommunalt vatten och avlopp

nya detaljplaner för att medge 
större byggrätt

sölvesborgs kommun - -

24 ostkustkommuner

 
kommunernas ställningstagande
Samtliga kommuner, från Norrtälje i norr till Sölvesborg 
i söder, är positivt inställda till permanentning av kust- 
och tätortsnära fritidshusområden. Orsakerna till att 
kommunerna är positivt inställda till permanentningen av 
fritidshusområden varierar mellan dem som har en positiv 
befolkningsökning och de som minskar i befolkningen. De 
kommuner som ökar ser permanentningen som en bra lösning 
på den bostadsbrist som finns, medan de som minskar ser 
den som en möjlighet att locka till sig nya kommuninvånare. 
Kommunerna har därför, mer eller mindre, för avsikt att 
underlätta omvandlingen av fritidshusområden i tätortsnära 
lägen. De perifera områdena där permanentningsgraden är 
låg avser kommunerna att behålla som fritidshusområden 
och därmed inte vidta några åtgärder. Anledningarna till 

denna uppdelning är att de ekonomiska förutsättningarna för 
omvandling är bättre i de tätortsnära områdena. De kan lätt 
anslutas till befintliga vatten- och avloppsnät samt ligger nära 
offentlig och kommersiell service och kommunikationer. 
Dessutom är det en naturlig utveckling av staden, som inte 
tar jungfrulig mark i anspråk då det finns goda möjligheter 
till förtätning och komplettering av bebyggelse.

problem
Permanentningen av fritidshusområden har i samtliga 
kommuner inneburit vissa problem. Dessa är likartade i alla 
områdena och det som orsakar det största problemet samt 
utgör den största kostnaden är vatten- och avloppslösningarna. 
I de flesta områdena, som från början reglerades av 
byggnadsplaner, tilläts ingen användning av byggnader som 
krävde nedläggning av avloppsledning. Med tiden har detta 
dock medgivits och idag finns därför ett stort antal gamla 
och undermåliga enskilda vatten- och avloppslösningar 
som utgör stora miljö- och hälsorisker. Kommunen har 
skyldighet att anordna godtagbara lösningar och nästintill 
samtliga kommuner i denna undersökning anser att den 
bästa lösningen är kommunalt vatten och avlopp. Många av 
fastighetsägarna har dock tvingats göra stora investeringar 
för att förbättra sina enskilda avloppslösningar genom åren 
för att få en högre standard med vattenklosett. Det finns 
även en stor grupp av fastighetsägare som endast nyttjar 
fastigheten sommartid och därför inte behöver hög vatten- 
och avloppsstandard. En stor del av fastighetsägarna i båda 
dessa grupper ser därför inte kommunalt vatten och avlopp 
som ett alternativ, främst på grund av den stora kostnad det 
innebär. Den kommunala kostnaden är också ett problem 
och kan försvåra kommunernas möjligheter att åtgärda 
problemet. Andra lokala enskilda eller samfällda alternativ 
diskuteras i många kommuner men ingen av dem uppger att 
en sådan lösning använts.    

Andra kommunala kostnader som följer av att 
fritidshusområden permanentas är barn- och äldreomsorg, 
skolor, kostnader för planering samt kostnader som 
uppkommer om kommunen övertar huvudmannaskapet. 
Dessa kostnader drabbar samtliga kommuner, dock i olika 
utsträckning beroende på områdets lokalisering i förhållande 
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till tätorten samt permanentningsgrad. Förutom den 
ekonomiska aspekten medför permanentningen dessutom 
sociala och ekologiska problem. När fritidshusområdena 
permanentas glesas staden ut och avstånden till och från 
arbete, service och nöjen växer. Detta skapar ett bilberoende 
då dessa områden ofta är dåligt försedda med kollektivtrafik 
och inte lokaliserade på gångavstånd från tätorten. De som 
drabbas av detta är främst barn, ungdomar och äldre. Vidare 
riskerar natur i och kring förändringsområdena att tas i 
anspråk för utbyggnad av infrastruktur och bebyggelse och 
dessutom ökar slitaget på naturen. 

kommunernas arbetssätt
De ovan nämnda problemen kan vara bidragande faktorer 
till varför planeringen av förändringsområdena inte varit 
prioriterad i många av kommunerna. Här märks dock en 
tydlig skillnad mellan kommunerna i Stockholms län och de 
i Södermanlands, Östergötlands, Kalmar och Blekinge län. 
Det finns även stora skillnader mellan kommunerna inom 
de sistnämnda länen. I Stockholms län har permanentningen 
pågått under lång tid och den fortsätter att öka främst på 
grund av att det är bostadsbrist i regionen och nyproduktionen 
av bostäder är låg. Problemen uppmärksammades redan 
på 70-talet och många av kommunerna har tagit fram 
generella strategier för hur de ska hantera permanentningen. 
Några har även kommit så långt att de åtgärdat vatten- och 
avloppsfrågan samt reviderat och upprättat nya detaljplaner 
i många av områdena. Kommunerna i Stockholms län har 
oftast god kunskap om situationen i förändringsområdena 
samt har inventerat och sammanställt bra underlagsmaterial 
för den fortsatta planeringen. 

De flesta av de övriga kommunerna har inte detta underlag 
över till exempel permanentningsgrad och vatten- och 
avloppssituationen. De främsta anledningarna till att 
kommunerna i Stockholms län har kommit längre är att 
permanentningen är mer omfattande och har pågått under 
en längre tid. Ytterligare en anledning är att Regionplane- 
och trafikkontoret uppmärksammat problemet och satt upp 
rekommendationer i ”Regionplan 2000 ” samt ”Regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen” för hur 
kommunerna ska hantera permanentningen. En annan skillnad 

mellan kommunerna är att många i Stockholms län har för 
avsikt att helt förvandla de tätortsnära fritidshusområdena 
till traditionella villaområden. Denna inställning delas inte 
av många av de övriga kommunerna. De är istället noga 
med att poängtera att karaktären av fritidshusområde ska 
behållas, även då byggrätterna höjs och kommunalt vatten 
och avlopp byggs ut. Detta är något som vi ställer oss 
frågande till då det är högst troligt att karaktären förändras 
när dessa åtgärder genomförs. Det verkar som om begreppet 
fritidshusområdeskaraktär har förlorat sin innebörd för 
många av kommunerna. Det kan också uppfattas som att 
kommunerna poängterar att karaktären ska bevaras för att få 
med de boende på detaljplaneändringarna och därmed göra 
processerna lättare. 

Kommunernas sätt att lösa de specifika problemen skiljer 
sig inte markant åt; de drar huvudsakligen ut kommunalt 
vatten och avlopp samt höjer byggrätter för att underlätta 
permanentningen. Ingen av de undersökta kommunerna 
har längre för avsikt att förhindra permanentningen 
genom att begränsa byggrätterna. Den stora skillnaden 
mellan kommunerna i Stockholms län och de övriga 
är angreppssättet. Som tidigare nämnts sätter många 
av Stockholmskommunerna upp generella strategier i 
översiktsplanerna för de prioriterade förändringsområdena. 
Där behandlas inte geografiska områden, utan diskussionen 
förs på en högre nivå. Det verkar vara en bra nivå att börja 
på för att få en tydlig målbild att sedan inrikta sig mot, innan 
arbetet fokuseras på enskilda geografiska områden. Ett bra 
exempel på hur kommunerna kan gå vidare är att formulera 
ett åtgärdsprogram för hur de konkret ska gå tillväga i 
den fortsatta planeringsprocessen, vilket endast Värmdö 
kommun har gjort. Ett flertal av kommunerna i Stockholms 
län börjar sedan arbetet med att upprätta fördjupningar av 
översiktsplanen. Innan arbetet med fördjupningarna påbörjas 
håller Österåker och Tyresö kommun församråd/undersamråd, 
då olika viktiga frågor diskuteras med fastighetsägarna. Det 
här arbetssättet är dock dessa kommuner ensamma om att 
använda sig av. Ingen av kommunerna i Södermanlands, 
Östergötlands, Kalmar och Blekinge län har arbetat fram 
en övergripande strategi, utan börjar i de områden där 
problemen är överhängande. Vanligast är att kommunerna 
direkt upprättar nya detaljplaner eller reviderar gamla, utan 

att först göra en fördjupning. Vi anser att det är viktigt att 
börja planeringen, i de specifika förändringsområdena, med 
en fördjupning av översiktsplanen. Detta för att dels få en 
helhetssyn och dels för att förankra förändringarna hos de 
boende samt tidigt få igång en dialog mellan de boende 
och kommunen. Det är dessutom enklare att formulera 
olika alternativ och utreda konsekvenserna av dessa i en 
fördjupning än i ett detaljplaneprogram. Älgö i Nacka 
kommun är ett bra exempel på hur processen kan stanna av 
helt på grund av att detaljplaneförslaget inte byggde på en 
dialog med de boende. 

Kommunernas förhållningssätt till de boende i 
förändringsområdena varierar också mellan Stockholms 
län och de övriga. Många av kommunerna i Stockholms 
län har tagit ställning för att områdena ska omvandlas till 
områden för permanentboende. Detta medför att den grupp 
fastighetsägare som vill bevara sitt fritidshus och områdets 
karaktär samt inte ser kommunalt vatten och avlopp som 
enda lösningen inte blir tillgodosedda. I de övriga länen 
har de flesta kommuner ännu inte tagit ställning till hur 
områdena ska utvecklas. De har fortfarande som ambition att 
tillgodose dessa båda gruppers önskemål, vilket i praktiken 
verkar svårt. 

Trots att kommunerna i Stockholms län kommit längre i arbetet 
med förändringsområden, har de långt kvar innan samtliga 
problem är lösta. Gemensamt för alla kommuner i samtliga 
län är dessutom att processen med förändringsområden 
går långsamt och den har i många kommuner mycket låg 
prioritet. Detta beror bland annat på att permanentningen 
är en mycket komplex fråga. När kommunerna löser ett 
problem skapas ofta ett nytt. Till exempel måste vatten- 
och avloppssituationen i förändringsområdena lösas. 
Kommunerna ansluter vanligtvis dessa områden då till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet samt ökar byggrätten. 
Detta leder i sin tur till att permanentningen ökar ytterligare 
och områdets tidigare karaktär försvinner.  
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