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beskrivning av karaktären 
Karaktären i de olika delområdena på Horn skiljer sig åt 
och för att ge en bild av hur området ser ut ges nedan en 
kort beskrivning av de olika delområdena. Områdena har 
inventerats med fokus på tomternas storlek, utformning, 
avgränsning samt förhållande mellan tomt och omgivande 
natur. Vidare har byggnadernas placering, antal, utformning, 
storlek och användning studerats. Dessutom har vägnätet 
inventerats utifrån vägstandard och hur fastigheterna är 
placerade i relation till vägarna. 

grönö
Grönö är en starkt kuperad skärgårdsö med mycket berg i 
dagen och vegetationen utgörs främst av hällmarkstallskog. 
Ön skiljs från fastlandet av ett smalt sund, Grönsundet, 
och nås via en kort körbar bro. Vidare över ön slingrar sig 
en smal och backig väg, Grönövägen. Då bebyggelsen är 
mycket utspridd anknyter en rad privata ”stickvägar”, av 
skiftande standard, till denna. En del fastigheter nås enbart 

sjövägen, via skogsvägar eller stigar och är inte synbara från 
vägen. Bebyggelsen ligger oftast i slutet av vägen eller längs 
ena sidan. Endast en kort vägsträcka har bebyggelse intill 
vägen på båda sidor. 

På Grönö finns sammanlagt 47 fastigheter som varierar 
i storlek från cirka 1080 m2 till cirka 4520 m2 och där 
medelarean är cirka 2100 m2 (Västerviks kommun 2002a). Nästan 
samtliga är typiska fritidhustomter med skärgårdskaraktär, 
det vill säga de ligger i anslutning till vattnet i kuperad 
terräng med mycket berg i dagen och utan tydlig gräns mot 
omgivande natur. Skogen har tillåtits växa in på tomten, 
vilket ger känslan av att husen passats in i skogen. De 
fåtal fastigheter som har en avgränsning mot omgivande 
natur avgränsas med gärdsgårdar eller enkla staket av trä. 
Utmärkande för Grönö är även att byggnaderna placerats på 
berg, långt bort från vägen och så nära vattnet som möjligt. 
De flesta byggnader ligger därmed i anslutning till havet 
med utsikt över Västerviks innerskärgård.

grönö

Fastigheterna inrymmer oftast ett bostadshus med en eller två 
komplementbyggnader, såsom gäststuga, uthus eller garage. 
Bebyggelsen uppfördes ursprungligen som fritidshus, vilket 
den även används som idag då endast två fastigheter används 
för permanentboende. De flesta byggnader är uppförda i en 
våning och ett fåtal har två våningsplan. Storleken varierar 
mycket mellan husen, från stora moderna fritidshus till 
mindre sportstugor.

Samtliga husfasader består av träpanel, varav två tredjedelar 
av byggnaderna har liggande panel och resterande har 
stående panel. Den vanligaste fasadfärgen är brun, men 
även röd och i viss mån gula nyanser förekommer. Tre hus 
är även färgsatta med grått, grönt och vitt. De vanligast 
förekommande takfärgerna är svart och rött, i antingen plåt, 
tegelmönstrad plåt, tegel eller papp. De fåtal tak som inte är 
röda eller svarta är gröna. På Grönö förekommer även några 
papptak, där pappen har ett skifferimiterande mönster. 

 [21]  [22]
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lindödjupet och horns udde 
Lindödjupet och Horns Udde omfattar tillsammans ett mycket 
långsträckt område, som spänner hela vägen från Grönsundet 
ner till spetsen av Horns Udde. Eftersom området är 
geografiskt utbrett varierar topografin i området från att vara 
kuperad skogsmark till att vara plan ängsmark. Bebyggelsen i 
området är framförallt placerad längs Lindödjupsvägen (med 
tillhörande stickvägar), Gråhällsvägen och Uddängsvägen. 
Delområdet avgränsas i nordost av havsviken Lindödjupet 
och i sydväst av Badhusviken. I väster avgränsas området 
dels av Hornsvägen och dels av skog. I norr avgränsas 
delområdet Lindödjupet av ett skogsområde.

Inom området finns 155 fastigheter, som varierar i storlek 
från cirka 540 m2 till cirka 9920 m2 med en medelarea på 
cirka 1980 m2 (Västerviks kommun 2002a). På grund av att 
området innehåller många fastigheter och är geografiskt 
utbrett är det svårt att definiera områdets karaktär. 

Förutom detta har fastigheter i området styckats av och 
därmed finns i vissa delar mycket små tomter som inte är 
karaktäristiska för ett fritidshusområde. Detta resulterar i att 
husen på dessa tomter upplevs som oproportionerligt stora. I 
detta område finns även i vissa delar stora kontraster mellan 
traditionell fritidsbebyggelse och stora moderna villor. 

Tomterna i området Lindödjupet är nästan uteslutande 
lokaliserade längs med Lindödjupsvägens västra sida och 
har i de flesta fall utsikt över havsviken Lindödjupet. Ett 
fåtal fastigheter ligger utspridda på Lindödjupsvägens 
östra sida närmast vattnet och endast två av dessa har 
sjötomt. I den norra delen av området Lindödjupet, är 
merparten av tomterna lokaliserade längs ”stickvägar” till 
Lindödjupsvägen. Många av tomterna är inte placerade 
i direkt anslutning till vägen, utan har en remsa med 
vegetation mellan tomt och väg. Dessa tomter ligger därmed 
mer inbäddade i skog, vilket ger denna del av området 
en ännu mer utpräglad karaktär av fritidshusområde. 

lindödjupet

horns udde

I den södra delen av området är fastigheterna inte placerade 
längs stickvägar utan ligger längs Lindödjupsvägen. 
Tomterna hålls öppna mot vägen och havsviken men omsluts 
av skog på ”baksidan”. I delområdet Horns Udde ligger 
fastigheterna på båda sidor av de enkelriktade vägslingorna, 
Uddängsvägen och Gråhällsvägen. Ett fåtal av fastigheterna 
i detta område nås via små eller privata vägar och till skillnad 
från Lindödjupet har ett flertal av fastigheterna sjötomt.

Karaktäristiskt för de flesta fastigheterna i områdena 
Lindödjupet och Horns Udde, är att de avgränsas med 
någon typ av staket, gärdsgård eller häck. Bebyggelsen är 
ofta placerad långt ifrån vägen och i nästan samtliga fall har 
någon form av vegetation sparats på tomten mot vägen. Detta 
tillsammans med de utsparade grönområdena gör att det finns 
mycket vegetation inuti området, både på och runt tomterna. 
Övervägande delen av tomterna har naturtomtskaraktär, 
men i flera fall hålls vegetationen nere närmast husen. En 
del tomter har dock mer karaktär av anlagd villatomt, det 
vill säga klippt gräsmatta och mycket trädgårdsväxter. 

De flesta fastigheterna inrymmer ett bostadshus, med 
en eller två komplementbyggnader. Det vanligaste är att 
byggnaderna är uppförda i en våning. Några är dock uppförda 
i en och en halv plan, två plan eller som suterränghus. 
Fasadmaterialet är nästan uteslutande stående eller liggande 
träpanel. De material som avviker är tegel, puts eller timmer 
men de förekommer bara på ett tiotal fasader. De vanligaste 
fasadfärgerna är rött samt olika nyanser av brunt. Även gula 
nyanser förekommer relativt ofta, medan olika nyanser av 
grått, blått, vitt och grönt bara förekommer i enstaka fall. 
De flesta taken består av olika typer av svart plåt, men svart 
tegel och papp förekommer också. Även rött tegel är vanligt 
och endast ett fåtal tak är belagda med plåt och papp i röda 
eller gröna nyanser.

 [25]

 [26]
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De flesta fastigheterna inrymmer ett bostadshus med en 
komplementbyggnad. Då merparten av husen är uppförda 
i en våning och bostadshusen med komplementbyggnader 
är små, upplevs området som småskaligt. I de fall husen 
uppförts i fler än en våning beror det på att det är suterränghus 
eller hus med källare, vilket gör att de ändå upplevs som 
låga. Husfasaderna består uteslutande av träpanel. Hälften 
av husen har liggande panel och andra hälften har stående 
panel. Den vanligaste fasadfärgen är röd, men även gul och 
brun är vanlig. Andra enstaka färger som förekommer är 
rosa, blå, brungrå och grå. 

Den vanligaste takfärgen är svart och materialet är antingen 
plåt, tegelmönstrad plåt, tegel eller papp. Övriga tak är röda 
tegeltak eller röda plåttak som är tegelmönstrade.

hästhagssjön
Delområdet Hästhagssjön avgränsas i nordväst av insjön 
Hästhagssjön, där en allmän badplats är belägen. I sydväst 
avgränsas området av insjön Mjösjön och i övriga väderstreck 
av skog. Den västra delen av området är relativt kuperad, 
medan de övriga delarna är relativt flacka. Bebyggelsen är 
uppbyggd kring Hästhagsvägen och Mjösjövägen. Dessa är 
smala och den sista biten av Mjösjövägen är inte asfalterad. 
Förutom dessa vägar finns även tre mindre ”stickvägar”. 

Sammanlagt finns det 42 fastigheter, som varierar i 
storlek från cirka 1350 m2 till cirka 5100 m2 med en 
medelarea på cirka 2660 m2 (Västerviks kommun 2002a). 

Den största delen av tomterna kan karaktäriseras som en 
blandning mellan villatomt och naturtomt. De består oftast 
av stora öppna gräsytor med några utsparade träd och i de 
flesta fall finns ingen avgränsning mot omgivande tomter 
och natur. 

I de fåtal fall där avgränsning finns utgörs den av vegetation 
i form av häckar eller trädrader och i några fall används 
ståltrådsinhägnad, fårstängsel eller gärdsgård. Husen är 
placerade långt in på tomterna och endast ett fåtal ligger 
nära vägen.

 [23]

hästhagssjön

 [29] [28

 [30]  [31]
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målängen
Målängen är ett flackt och öppet område med mycket ängs- 
och hagmarker, dock med inslag av blandskogspartier. 
Delområdet avgränsas av havet i söder, Hornsvägen i 
nordost, blandskog och hästhagar i väst och nordväst samt 
av ett blandskogsområde i öster. Bebyggelsen i Målängen är 
placerad längs tre vägar, Målängs-, Åker- och Badhusvägen, 
samt längs en ”stickväg” till Målängsvägen. 

Inom området finns totalt 42 fastigheter, som varierar i 
storlek fråncirka1530 m2 tillcirka2910 m2 med en medelarea 
påcirka1910 m2 (Västerviks kommun 2002a). Tomterna har, 
med några undantag, karaktären av anlagd villatomt. 

Typiskt för Målängen är att tomterna avgränsas med 
häck, trästaket eller gärdsgårdar, vilket ger mycket 
tydliga tomtgränser. Merparten av husen ligger långt in 
på fastigheten, vilket tillsammans med den återhållna 
trädvegetationen ger området en öppen karaktär.

  

 [32]

 [34]

 [33]

 [35]

målängen

De flesta fastigheterna inrymmer ett bostadshus med en eller 
två komplementbyggnader. Nästan alla hus är uppförda i en 
våning och med fasader som består av liggande träpanel. 
Färgerna på husen varierar mellan brunt, rött, vitt, ljusgrått 
och olika nyanser av gult. Den vanligaste takfärgen är svart 
och materialet är antingen tegel, papp eller plåt. Några tak är 
även belagda med rött tegel.
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pepparängen och bråtviken
Pepparängen och Bråtviken, bildar tillsammans ett stort 
område som i söder avgränsas av skog och i norr av 
Örserumsviken och Lilla Borgströmmen. I öster avgränsas det 
av Lilla och Stora Bråtviken samt Grönsundet. Vegetationen 
består främst av hällmarkstallskog och det är mycket berg 
i dagen. Närmast vattnet är terrängen mer kuperad än i de 
inre delarna av området och strandlinjen är uppbruten i 
många vikar och uddar. Dessa delområden har karaktären 
av fritidshusområde i skärgårdsmiljö. Den största delen 
av husen ligger, på grund av topografin, vegetationen och 
den uppbrutna strandlinjen, mycket skymda från landsidan. 
Däremot är de flesta väl synliga från sjösidan och karaktären 
därifrån blir mer öppen. Från Hornsvägen ansluts området 
via Pepparängsvägen, som tillsammans med Bråtviksvägen 
och Borgövägen är de tre större vägarna i området. 

Många fastigheter nås dock via privata skogs- eller grusvägar 
samt stigar, vilket gör att bebyggelsen är utspridd över stora 
delar av området och i vissa fall svår att nå.

Inom området finns totalt 221 fastigheter som varierar i 
storlek från cirka 1050 m2 till cirka 9030 m2 med en medelarea 
på cirka 2200 m2 (Västerviks kommun 2002a). Dessutom finns 
ett stort antal avstyckade fastigheter inom delområdet, som 
ännu inte är bebyggda. På de flesta tomterna har vegetation 
sparats och avgränsning mellan tomt och omgivande natur 
saknas. En stor del av tomterna är naturligtvis kuperade med 
berg i dagen. Det finns dock även sådana tomter som har en 
mer öppen karaktär och som inte är kuperade och främst 
består av gräsytor. 

 [37] [36]

 [38]  [39]

De flesta tomterna inrymmer ett bostadshus, med en eller två 
komplementbyggnader, oftast placerade långt från vägen. 
Byggnaderna är nästan uteslutande uppförda i en våning 
och endast i ett fåtal fall är de uppförda i en och en halv 
eller två våningar. Med ett undantag är samtliga hus klädda 
i träpanel, där liggande panel är något vanligare än stående. 
Den vanligaste fasadfärgen är röd men olika nyanser av brun 
och gul är också vanliga. Andra färger som förekommer är 
vitt, grått, blått och beigerosa. Den vanligaste takfärgen är 
svart eller svartbrun men rött, grönt och grått förekommer 
också. De material som använts är tegel, plåt, tegelmönstrad 
plåt samt papp.

pepparängen

bråtviken
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vatten och avlopp
De flesta fastigheterna på Horn har löst dricksvat
tenförsörjningen gemensamt, antingen genom en 
gemensamhetsanläggning eller genom gruppvisa 
anläggningar tillsammans med grannar. Sammanlagt finns 
det åtta samfälligheter för vatten och övervägande delen av 
dem som har gemensam vattenförsörjning är nöjda, med 
både tillgången och kvaliteten. Det har dock förekommit 
att vattnet tagit slut i dessa gemensamhetsanläggningar.146 
Det är främst på Grönö samt i Pepparängen och Bråtviken 
som fastighetsägarna anser att tillgången och kvaliteten på 
vattnet är undermålig. Detta kan bero dels på att det i dessa 
områden finns många enskilda dricksvattenbrunnar och dels 
på de svåra markförhållandena. Det finns även en liten andel 
fastighetsägare på Horn som inte har någon vattenförsörjning 
alls. (Västerviks kommun 2002b, s. 28)

Västerviks kommun utförde en översiktlig inventering 
av avloppen på Horn 1998 samt en enkätundersökning 
år 2002. Dessa undersökningar visade att den vanligaste 
avloppslösningen för BDT-vattnet är slamavskiljning 
i antingen två- eller trekammarbrunn. Hur många av 
fastigheterna som har fungerande infiltration i mark efter 
slamavskiljningen är dock oklart, då det krävs omfattande 
undersökningar för att klargöra detta. Ett fåtal fastigheter 
har andra lösningar såsom, stenkista, enkammarbrunn 
samt olika typer av enklare infiltration. Några fastigheter 
saknar helt avloppslösning för BDT-vattnet. Den vanligaste 
toalettlösningen är WC till sluten tank, vilket 46 % av 
fastigheterna har. Detta ger kommunen idag dock inte nya 
tillstånd till. 30 % av fastigheterna har torrtoalett, så som 
mulltoa och separett. Övriga fastigheter har utedass, med 
antingen latrinhämtning eller med latrinkompost. (Västerviks 
kommun 2002b, s. 27)

kommunikationer
Från Västerviks tätort ut till Hornsbryggan leder huvudvägen 
Hornsvägen. Den högsta tillåtna hastigheten på denna väg 
varierar från 50 till 70 km/h. Vägen har relativt god standard, 
då den är bred och har en relativt god sträckning samt är 
belagd med asfalt. Den saknar dock gång- och cykelbana 

samt vägbelysning, vilket gör att den upplevs som osäker 
och otrygg främst för oskyddade trafikanter. 

Samtliga lokalvägar i de olika delområdena är sedan slutet 
av 1980-talet även de asfalterade. Dessa har dock sämre 
standard än Hornsvägen eftersom de är smala, kurviga och 
i många fall även är branta och har dåliga siktförhållanden. 
Bitvis har lokalvägarna därför dålig trafiksäkerhetsstandard. 
Den vanligaste hastighetsbegränsningen är 30 km/h, men 
även 50 km/h förekommer. 

Horn har för länge sedan försörjts med kollektivtrafik, men 
idag saknas det helt till och från området. 

service
På Horn saknas helt både kommersiell och offentlig service. 
Närmaste dagis och F-6 skola samt matvaruaffär återfinns 
cirka 5 kilometer från områdets norra gräns.

resultat av enkätundersökning
År 2002 genomfördes en enkätundersökning av Miljö- 
och byggnadskontoret, bland samtliga 550 lagfarna 
fastighetsägare på Horn. Svar inkom från 340 av de 388 
bebyggda fastigheterna. Syftet med enkätundersökningen 
var att få en heltäckande bild av hur de boende upplever 
situationen på Horn samt hur de anser att området bör 
utvecklas i framtiden. (Västerviks kommun 2002b, ss. 22-25)

I enkätundersökningen framkom synpunkter främst 
på framtida vatten- och avloppslösningar samt på 
detaljplanebestämmelser. En synpunkt är att detaljplan
ebestämmelserna, avseende byggrätter och vatten- och 
avloppslösningar, ska vara enhetliga och likvärdiga över 
hela Horn. Enligt undersökningen önskar knappt hälften av 
fastighetsägarna att deras fastighet i framtiden ansluts till 
ett gemensamt vatten- och avloppsnät, antingen kommunalt 
eller i samfällighet. En stor del av fastighetsägarna har dock 
inget intresse av att deras fastighet ansluts till ett gemensamt 
nät. Detta på grund av att de upplever kostnaden som för 
stor, eftersom de endast nyttjar fastigheten en kort period 
av året, eller att de redan har investerat i egna vatten- och 
avloppslösningar. 

Många av de boende önskar en framtida byggrätt på 10 % 
av den totala tomtarean och anser att området ska ha kvar 
karaktären av fritidshusområde, men med möjlighet till 
permanentboende. Ett fåtal hävdar dock att byggrätten bör 
vara fri, som på Grönö. Några av de boende på Grönö anser 
däremot att denna fria byggrätt inte är bra och att det måste 
införas begränsningar av byggrätter för att behålla karaktären. 
Dessutom anser de att Grönö inte bör exploateras ytterligare 
och tomtavstyckningar samt förtätningar bör därför inte 
tillåtas. Fritidshusområdeskaraktären är viktig för de boende 
och de vill inte att området förtätas och därmed förvandlas 
till stadsplanerad bebyggelse med gatubelysning, trottoarer 
och lite vegetation. Några anser att området redan nu håller 
på att få karaktären av ett ”parkliknande villaområde”. 
Vidare finns ett antal boende som tycker att kommunen bör 
underlätta för dem som vill bosätta sig permanent i området. 
Främst för att de ska kunna få den boendestandard som krävs 
för permanentboende. (Västerviks kommun 2002b, ss. 26-55)  

Övriga synpunkter som kommit fram, från samtliga 
delområden, är att det bör förläggas en gång- och cykelbana 
längs Hornsvägen. Det finns, vidare, bland de boende en oro 
över att strövområden ska tas i anspråk för att ge plats åt ny 
bebyggelse (Västerviks kommun 2002b, s. 49).
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målsättningsdiskussioner

På Horn har omvandlingen av fritidshus till permanentbostäder 
skett spontant sedan mitten av 1980-talet. Det är därför idag 
viktigt att Västerviks kommun tar ställning till hur området 
bör utvecklas och behandlas fortsättningsvis. Kommunen 
kan antingen välja att försöka bevara Horn som ett småskaligt 
fritidshusområde eller välja att underlätta permanentningen. 
För att få reda på vilka möjligheter det finns för dessa två 
utvecklingar samt hur realistiska de är utreds detta nedan.

bevara horn som ett småskaligt 
fritidshusområde
Motiven som finns för att bevara Horn som ett småskaligt 
fritidshusområde är bland annat att tillgången på fritidshus 
i tätortsnära lägen håller på att bli väsentligt mindre. För 
övrigt är de småskaliga fritidshusområdena en del i den 
svenska kulturhistorian som sakta men säkert håller på 
att gå förlorad. Förutom att möjligheten till tätortsnära 
fritidsboende minskas, medför permanentningen av Horn, 
som tidigare konstaterats i detta arbete, en rad problem. 
Dessa skulle reduceras om permanentningen hejdades 
eller i alla fall bromsades. De kommunala kostnaderna för 
bland annat upprustning av tekniskförsörjning, vägnätet 
och ökat behov av kommunal service samt andra problem 
som isolering, bilberoende och segregation skulle inte bli 
så påtagliga om permanentningen hindrades. Vidare skulle 
risken minska för att områdets karaktär väsentligt förvanskas 
samt att miljön bättre skulle skyddas från den påtaglig 
påverkan som följer av ökat nyttjande av vatten och avlopp 
samt slitage i naturen. Utöver detta finns det en relativt stor 
grupp fastighetsägare som anser att Horn bör bevaras som 
fritidshusområde. I detta avsnitt ges därför en genomgång 
av vilka möjligheter kommunen har att tillgå för att bevara 
Horn som ett småskaligt fritidshusområde, i fall det skulle 
vara Västerviks kommuns avsikt. 

instrument som finns att tillgå

historik om bevarande av fritidshusområden
Redan år 1981 kom Fritidsboendekommittén ut med sitt 
delbetänkande ”Fritidshus eller permanentbostad?: Bättre 
möjligheter att bevara permanentbostäder åt bofasta 
och fritidshus för fritidsboende”. I denna utredning ger 
Fritidsboendekommittén bland annat en tillbakablick på 
olika styrmedel som använts i kommunerna fram till 1980-
talet för att förhindra permanentningen av fritidshusområden, 
men även förslag på vad som bör göras i framtiden. 

De styrmedel som använts och som kommittén då ansåg 
vara föråldrade, var till exempel att kommunerna försökte 
lokaliserade fritidshusområdena långt ifrån tätorter för att 
den dagliga pendlingen skulle avskräcka människor från att 
bosätta sig permanent i sina fritidshus. Detta ledde, enligt 
Fritidsboendekommittén, endast till att de problem som 
uppstod på grund av avståndet till arbete och service blev 
ännu mer påtagliga. (Fritidsboendekommittén 1981, s. 152)

Utöver detta användes planstandarden som ett styrmedel, 
det vill säga det ställdes lägre krav på standarden på 
vägnätet, framkomlighet för rörelsehindrade och tillgången 
på till exempel lekplatser och parkeringsmöjligheter. 
Fritidsboendekommittén konstaterar att inte heller 
detta hade någon direkt effekt på permanentningen. 
(Fritidsboendekommittén 1981, s. 153)

Ytterligare styrmedel som använts var begränsad byggnadsyta 
och installationsteknik. Den begränsade byggnadsytan 
ansågs ha ringa effekt, så vida den inte begränsades till den 
grad att det även blev besvärligt att använda fastigheten 
till fritidsboende. Däremot tyckte Fritidsboendekommittén 
att den begränsade standarden på installationstekniken 
kunde vara ett medel för att få människor att inte bosätta 
sig permanent i sina fritidshus. Fritidsboendekommittén 
konstaterar dock också att det finns små möjligheter att hindra 
att standarden höjs på installationstekniken i framtiden. 
(Fritidsboendekommittén 1981, ss. 153-154) 

Det som Fritidsboendekommittén främst efterlyser, i sitt 
delbetänkande, är ett klarare regelsystem för fritidshus 
samt ”instrument som möjliggör bättre överensstämmelse 
mellan det avsedda ändamålet med bebyggelsen och hur 
den verkligen används” (Fritidsboendekommittén 1981, s. 
159). Kommittén hävdar att kommunerna behöver bättre 
förutsättningar för att kunna undvika de problem som 
uppstår på grund av att fritidsbebyggelse nyttjas som 
permanentbostäder. Kommittén konstaterade vidare att 
alla fritidshus inte kan bedömas lika, då de har olika 
förutsättningar för att omvandlas till permanentbostäder. 
På grund av detta efterfrågade Fritidsboendekommittén ett 
mer differentierat fritidshusbegrepp och ansåg att det skulle 
göras skillnad på fritidsbebyggelse för begränsat bruk och 
fritidbebyggelse för obegränsat bruk. För fritidsbebyggelse 
för obegränsat bruk ansåg kommittén att:

Även om bebyggelsen är lokaliserad och anordnad 
för ett obegränsat bruk kan stadigvarande bosättning 
medföra vissa problem för kommunen. Vi bedömer det 
emellertid som mindre lämpligt att i efterhand införa 
begränsningar i nyttjanderätten eller försvåra utnyttjandet 
av befintlig bostadsbebyggelse som har fått egenskaper 
för bekvämt åretruntbruk. För denna typ av bebyggelse 
bör det inte införas några formella hinder mot bosättning. 
(Fritidsboendekommittén 1981, s. 175) 

För att, bland annat, hindra permanentning av 
fritidsbebyggelse för begränsat bruk föreslog kommittén 
ett antal styrmedel. Dessa var att begränsa största 
tillåtna bostadsyta, vatten- och avloppsstandarden samt 
elanvändningen. Fritidsboendekommittén menade att en 
största tillåtna bostadsyta på 35-40 m2 skulle krävas för att 
begränsningen skulle ha någon effekt permanentningstrycket. 
Kommittén konstaterade dock att det i framtiden kommer 
att efterfrågas större fritidshus och ansåg att det kunde lösas 
genom att byggrätten fördelas på fler byggnadskroppar. 
(Fritidsboendekommittén 1981, ss. 179-185) 

Begränsningen av vatten- och avloppsstandarden, 
påpekade Fritidsboendekommittén, var ytterligare ett 
styrmedel som kunde användas. Kommunen har ansvar 
för att se till att det inte uppstår sanitära olägenheter på 
grund av vatten och avloppsstandarden och har därför 

incitament för att hindra en utveckling som medför detta. 
Det som Fritidsboendekommittén föreslog som lösning 
var att distributionssystemet av vatten kunde ha en sådan 
utformning att det bara gick att använda sommartid, det 
vill säga en sommarvattenledning. För det övriga året 
skulle möjligheten finnas att hämta vatten någonstans i 
fritidshusområdena. Fritidsboendekommittén konstaterade 
dock att det inte finns något hinder mot att fastighetsägaren 
anordnar en enskild brun, vilket i praktiken sätter denna 
restriktion ur funktion. De rekommenderade därför också 
att det inom planlagt område borde krävas bygglov för nya 
vattentäkter. (Fritidsboendekommittén 1981, ss. 185-189) 

Vidare ansåg kommittén att begränsning av elanvändning 
kunde vara ett sätt att hindra permanentningen. Detta, 
menade kommittén, skulle göras antingen genom tekniska 
eller ekonomiska styrmedel. De tekniska styrmedlen, vilka 
Fritidsboendekommittén främst förespråkade, skulle fungera 
så att elförsörjningen antingen begränsades till de tider när 
huset utnyttjades eller att effektuttaget begränsades till en 
viss mängd watt som fastigheten fick belasta elnätet med. De 
ekonomiska styrmedlen skulle fungera så att en tilläggsavgift 
skulle föras på när fastigheten använde mer elektricitet än 
den tillåtna effektgränsen. Kommittén rekommenderade 
dessutom att det skulle krävas bygglov för elinstallationer 
som gjorde det möjligt att använda mer elektricitet än vad 
planbestämmelserna medgav. (Fritidsboendekommittén 1981, ss. 
189-194) 

områdesbestämmelser
Problemet med att fritidsbebyggelse omvandlas till 
permanentbostäder tas även upp i Regeringens proposition 
1985/86:1 med förslag till ny plan- och bygglag. I 
propositionen konstateras att regler om hur bostäder får 
användas inte bör föras in i plan- och bygglagen, det vill säga 
att det inte ska gå att reglera huruvida permanentbosättning 
ska vara tillåten eller inte. Förutom detta föreslås i 
propositionen att fritidshusens storlek samt storleken på 
tomterna bör kunna regleras genom områdesbestämmelser, 
eftersom bebyggelsen är befintlig och det inte är fråga om 
någon direkt ändring av användningen. (Regeringens proposition 
1985/86:1, ss. 183-184) 
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I plan och bygglagen (1987:10) kan därför storleken på 
fritidshus regleras med hjälp av områdesbestämmelser, men 
emellertid inte storleken på permanentbostäder. I Boverkets 
allmänna råd om områdesbestämmelser anges att ”om 
kommunen är tidigt ute går det att åstadkomma ett enkelt 
men ofta verksamt skydd mot en fortsatt olämplig utveckling 
genom att reglera byggnadsyta på och tomtstorlek för 
fritidshus” (Persson & Svedström 1999, s. 11). Detta instrument 
är dock inte aktuellt att använda på Horn, då hela området 
redan är detaljplanelagt.

detaljplaner
Ett förhållandevis starkt skydd för att bevara Horn som ett 
småskaligt fritidshusområde är om området skulle klassas 
som särskilt värdefullt enligt 3 kapitlet 12 § PBL. Denna 
paragraf anger att ”Byggnader, som är särskilt värdefulla 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna 
karaktär, får inte förvanskas”. I fall Horn skulle kunna klassas 
som ett särskilt värdefullt område enligt denna paragraf 
skulle det kunna förses med skyddsbestämmelsen ”Q” i 
detaljplanen. Denna betäckning betyder att användningen 
ska vara anpassad till bebyggelsens kulturvärde och 
att användningen inte får strida mot syftet att bevara 
bebyggelsen. (Boverket 1996, s. 95) Huruvida det går att hävda 
att Horn är ett sådant område är dock inte troligt. Denna 
benämning är därför inte realistisk, eftersom området redan 
börjar förlora sin ursprungliga karaktär som småskaligt 
fritidshusområde samt att regleringen normalt inte används 
för fritidshusområden.  

Detaljerade detaljplaner skulle kunna utgöra ett hinder för 
permanentningen av Horn. Planstandarden skulle även 
i fortsättningen vara låg, med låg standard på vägnät och 
allmänna platser samt parkeringar. I detaljplanerna skulle den 
största tillåtna byggnadsytan även fortsättningsvis hållas låg 
och till och med minskas för vissa delar av Horn. Detta är, som 
tidigare nämnts, ingen garanti eftersom permanentbosättning 
förekommer även i små fritidshus, men det är ändå mer troligt 
att människor bosätter sig permanent om husen är större. 
Huruvida en begränsning av byggrätten blir effektiv eller 
inte beror till stor del på vilket permanentningstryck som ett 
område har.  I till exempel Stockholms län sker permanentning 

trots de små byggrätterna, då permanentningstrycket där 
är högt. På Horn är permanentningstrycket inte lika högt, 
vilket kan medföra att en låg byggrätt faktiskt kan dämpa 
permanentningsviljan. Vidare kan byggnadernas placering 
och utformning behöva mer detaljerad reglering, i form av 
tillåtna fasadmaterial samt att det kan behövas mer reglering 
av mark som inte får bebyggas. Reglering av tomternas 
utformning kan också komma att bli aktuell för att bevara 
Horn som ett fritidshusområde. Enligt 3 kapitel 17 § PBL kan 
byggnadsnämnden besluta att ”plantering skall utföras och att 
befintlig växtlighet skall bevaras [på tomten]” samt att tomter, 
”som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, får inte förvanskas 
i de avseenden de omfattas av skyddsbestämmelser i en 
detaljplan eller i områdesbestämmelser”. 

För att bevara Horn som ett småskaligt fritidshusområde skulle 
detaljplanebestämmelserna behöva bli mer detaljerade än de 
som finns i de befintliga planerna. Ett exempel är delområdet 
Målängen, vars detaljplan, som tidigare nämnts på sidan 
99, inte reglerar annt än exploateringsgrad, tomtstorlek, 
byggnadshöjd samt vilken mark som inte får bebyggas. Dock 
är planen upprättad endast för fritidsbebyggelse och förbjuder 
att avloppsledningar nedläggs i marken. Denna plan skulle 
behöva göras mer detaljerad för att så långt möjligt kunna 
bevara Målängen som ett småskaligt fritidshusområde. På 
följande uppslag ges exempel på hur en sådan plan skulle 
kunna utformas.

gällande detaljplan för målängen, upprättad 
som byggnadsplan 1963

[40]
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  BEGRÄNSNING AV MARKENS 
BEBYGGANDE

   Marken får inte bebyggas
x   Marken ska vara tillgänglig   
   för allmän GC-trafik
z   Marken ska vara tillgänglig för  
   allmän körtrafik

B
e180 p1 f1
I n1 f2 
v1 q1 k1

  k2

x
 z

NATURB
  e180

LOKALGATA

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats
NATUR  Naturområde
LOKALGATA  Lokaltrafik

Kvartersmark för enskilt ändamål
B   Bostäder   

UTNYTTJANDEGRAD
e1 80   Största exploateringsgrad, varav  
   huvudbyggnad får utgöra 60 m2

Fril   Endast friliggande villa får   
   uppföras
Minsta tillåtna tomtstorlek är 2000 m2

förslag till detaljplaneutformning

MARKENS ANORDNANDE
n1 Markens höjd får inte ändras
q1  Träd ska bibehållas och vid behov 
 ersättas genom nyplantering av samma 
 art med stamdiameter minst 15 cm.
 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Placering
p1 Byggnader ska placeras minst 10 m från  
 tomtgräns
  
Utformning
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 m för 
huvudbyggnad samt 2,5 m för komplementbyggnad

Största tillåtna takvinkel är 38 grader

I Högst antal våningar
v1 Vind får inte inredas

Utseende
f1 Byggnader ska uppföras med   
 fasader av träpanel
f2 Taket ska vara av svart eller röd   
 plåt eller tegel

Varsamhetsbestämmelser
k1 Fasader ska vara av träpanel
k2 Taket ska vara av svart eller röd   
 plåt eller tegel

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Kommunen är inte huvudman för allmän plats

vatten- och avloppsstandard
Den kanske viktigaste möjligheten kommunen dock har 
att påverka permanentningen av Horn är att behålla en 
låg vatten- och avloppsstandard. Det har visat sig att 
permanentningen av fritidshusområden ökar drastiskt när 
vatten- och avloppssituationen är löst. Att behålla en låg 
vatten- och avloppsstandard är dock inte problemfritt, då 
vatten- och avloppsproblemen måste lösas på något sätt 
på grund av hälso- och miljöskäl. Västerviks kommun 
kan därför inte blunda för de vatten- och avloppsproblem 
som finns, men det är viktigt att den framtida vatten- och 
avloppslösningen inte gynnar permanentboende. I fall 
Horn ska bevaras som ett småskaligt fritidshusområde kan 
området till exempel inte förses med kommunalt vatten och 
avlopp. En möjlighet är att vattenförsörjningen löses genom 
en sommarvattenledning som inte går att använda vintertid.  
De avloppslösningar som ska användas bör därför vara 
lokala, småskaliga och miljöanpassade. De bör dessutom 
kräva ganska stor insats från brukaren för att ytterligare 
motverka viljan att bosätta sig permanent. 

svårigheter att bevara horn som ett 
småskaligt fritidshusområde 
Möjligheterna för kommunen att bevara Horn som ett 
fritidshusområde är, som ovan antytts, inte stora. Det finns, 
som framgått, några åtgärder som kan vidtas, men det 
skydd som de kan ge mot fortsatt permanentning är ändå 
väldigt begränsat. De två främsta anledningarna till varför 
det är komplicerat att bevara fritidshusområden, som har 
ett permanentningstryck, är dels att det inte finns någon 
möjlighet att reglera var människor får bo permanent och 
dels för att byggnadsnämnderna har möjligheten att medge 
mindre avvikelse från detaljplaner. 

I och med att det inte finns någon möjlighet i Sverige att 
reglera var människor får bosätta sig permanent, finns det 
egentligen ingen möjlighet att hindra permanentningen 
genom planläggning. I, till exempel, Danmark finns det helt 
andra möjligheter att reglera vilken användning bebyggelsen 
i fritidshusområden får ha. I 2 kapitel 7 a och 7 b §§ i 
Sommerhusloven, från 1989, står att läsa: 

§ 7 a. En beboelsesbygning i et sommerhusområde må 
ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 
31. marts. Dog må overnatning i den nævnte periode ske 
i forbindelse med kortvarige ferieophold, weekends eller 
lignende. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde 
give tilladelse til, at en beboelsesbygning i et 
sommerhusområde som nævnt i stk. 1 må anvendes 
til overnatning fra 1. oktober til 31. marts ud over 
kortvarige ferieophold m.v. 

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på en 
beboelsesbygning i et sommerhusområde, hvis 
bygningen blev anvendt til helårsbeboelse på 
det tidspunkt, hvor området blev udlagt til 
sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke 
senere er bortfaldet. 

§ 7 b. Retten til at anvende en beboelsesbygning som 
nævnt i § 7 a, stk. 3, til helårsbeboelse bortfalder, når 
bygningen ikke har været benyttet til helårsbeboelse i en 
periode på 3 år. 

Stk. 2. En dispensation til at anvende en 
beboelsesbygning i et sommerhusområde til 
helårsbeboelse bortfalder, når bygningen ikke længere 
anvendes til helårsbeboelse. Kommunalbestyrelsen kan 
dog opretholde dispensationen, hvis særlige grunde taler 
derfor. 

Denna lag medför alltså att det, i Danmark, inte är tillåtet 
att bo permanent i fritidshus, såvida byggnaden inte 
använts till permanenthus innan området blev planlagt 
som fritidshusområde. Eftersom det, i Sverige, inte görs 
någon skillnad i plan- och bygglagen mellan fritidshus och 
permanentbostäder kan alla byggnader med användningen 
bostäder användas till permanent bosättning. Det finns inte 
heller direkt definierat vad som är ett fritidshus och vad som 
är ett permanentbostadshus. De människor som är villiga att 
minska sin boendestandard och bosätta sig permanent i ett 
litet fritidshus med låg vatten- och avloppsstandard kommer 
därför, givetvis, att göra detta och bör också få det.

Den andra anledningen, att nämnden enligt 8 kapitel 11 § 
PBL kan göra mindre avvikelse ifrån detaljplan, har medfört 
att även om byggrätten varit begränsad i detaljplan för att 
endast tillåta fritidsbebyggelse, har bygglov beviljats som 
möjliggjort för permanentboende. Detta gör att möjligheterna 
att bevara fritidshusområden beror på den politiska viljan att 
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göra detta. I fall miljö- och byggnadsnämnden i Västervik 
skulle låta revidera detaljplanerna, som förslagits i detta 
kapitel och sedan inte tillåta några mindre avvikelser, kunde 
kanske Horn bevaras som ett småskaligt fritidshusområde. 
Detta förutsätter dock att permanentningstrycket inte blir 
så stort att det blir orealistiskt att försöka bevara Horn som 
småskaligt fritidshusområde. 

underlätta för permanentboende 
på horn 

varför bör permanentningen underlättas 
på horn?
En omvandling av Horn skulle kunna positiv för kommunen 
och det finns ett antal faktorer som talar för detta 
förhållningssätt. För det första är Horn ett kustnära område 
med en mycket attraktiv boendemiljö och det finns därför ett 
intresse bland dagens kommuninvånare att bosätta sig här. 
För det andra ligger permanentningsgraden redan idag på 
ungefär 20 % och eftersom det finns ett intresse att flytta 
hit kommer den troligtvis att fortsätta öka successivt. För 
övrigt kan en omvandling till ett nytt bostadsområde göra 
att eventuellt nya invånare lockas till kommunen, något 
som är positivt eftersom kommunen idag har en negativ 
befolkningsutveckling. Dessa tre faktorer är betydelsefulla 
för hur kommunen ska förhålla sig till områdets utveckling. 
Dessvärre kan det vara svårt att motivera en total omvandling, 
eftersom permanentningen trots allt går mycket långsamt 
och det därför kommer att ta många år innan hela området 
omvandlats.

Genom att omvandla Horn kan kommunen dessutom skapa 
ett attraktivt tätortsnära och havsnära bostadsområde utan 
att jungfrulig mark tas i anspråk. Vidare innebär det att de 
akuta problem som finns idag på Horn, med främst vatten, 
avlopp och inaktuella detaljplaner, kommer att kunna lösas. 

hur kan fritidshusområden 
omvandlas till bostadsområden för 
permanentboende?
I ”Propositionen 1985/1986: 1” till ny plan- och 
bygglag ges förslag på hur kommunerna kan hantera 
omvandlingen av fritidshusbebyggelse till helårsbostäder. 
I de fritidshusområden som, ur kommunens synvinkel 
är positiva att omvandla, bör förändringen ske genom 
detaljplanereglering. (Propositionen 1985/1986: 1, s.183) 
Även Regionplane- och trafikkontoret (RTK) behandlar 
hur kommunerna i Stockholms län kan förhålla sig till 
omvandlingen i skriften ”Bostad?”, vilken utgör underlag 
till ”Regionplan 2000”. Precis som i ”Propositionen 
1985/1986: 1” konstaterar RTK att kommunerna har 
begränsade möjligheter att påverka omvandlingsprocessen 
genom planering eller reglering. RTK menar dock att 
kommunerna har relativt stora möjligheter att verka 
aktivt för permanentboende, genom att detaljplanelägga 
områdena samt göra investeringar i exempelvis vägar, elnät, 
vatten och avlopp. Detta kommer troligtvis relativt snabbt 
leda till att områdena förtätas och omvandlas till vanliga 
bostadsområden. (Regionplane- och trafikkontoret 2000, s. 56) 

Många av de Stockholmskommuner som studerats i 
del två har tagit tydlig ställning för att vissa potentiella 
fritidshusområden, med hög permanentning och som är 
lokaliserade väl i förhållande till kommunikationer, teknisk 
infrastruktur samt tätorter, ska omvandlas till traditionella 
bostadsområden. Anledningarna till att kommunerna i 
Stockholms län har ändrat strategi, från att tidigare försöka 
förhindra till att idag istället underlätta omvandlingen, 
beror bland annat på att befolkningen kraftigt ökar, att 
bostadsbristen är stor samt att bostadspriserna är mycket höga. 
Många av Stockholmskommunerna är därför mycket aktiva 
i sitt arbete med att omvandla fritidshusområdena. Dessa 
kommuner gör detta uteslutande genom att detaljplanelägga 
för permanentboende och då utöka byggrätterna rejält, samt 
ansluta områdena till kommunalt vatten- och avloppsnät. 

jämförelse mellan österåkers kommun 
och västerviks kommun
Österåkers kommun är en av många kommuner i 

Stockholms län som tagit tydlig ställning för att de 
prioriterade fritidshusområdena i kommunen ska 
omvandlas från områden med främst fritidsbebyggelse till 
områden för permanentbostäder. Kommunen har därför 
utarbetat mål och strategier för utveckling och planering 
av förnyelseområdena i ”Förslag till handlingsprogram 
för förnyelseområdena”. Österåkers kommun har som 
övergripande mål att de tätortsnära fritidshusområdena i 
framtiden ska bli väl fungerande nya stadsdelar i tätorten 
Åkersberga. För att veta hur de ska gå tillväga i denna 
omvandlingsprocess har övergripande strategier, vilka 
behandlar bebyggelseutveckling och närmiljö, vatten och 
avlopp, värme-, el- och teleförsörjning, kommunikationer 
samt kommunal och kommersiell service formulerats. 
(Österåkers kommun 1999, s. 27)

Österåkers kommun och Västerviks kommun har mycket 
olika förutsättningar. En jämförelse mellan hur Österåker 
har för avsikt att gå till väga vid en total omvandling och 
hur Västervik skulle kunna förhålla sig till omvandlingen av 
Horn kommer därför göras nedan. 

bebyggelseutveckling
Österåkers kommun har som främsta mål att de 
fritidshusområden, som ska omvandlas till nya stadsdelar, 
i framtiden främst ska bestå av bostäder. Områdena bör 
framförallt formas till att bli ”luftiga villaområden med låg 
eller måttlig täthet”. Förtätning av bebyggelse ska även vara 
möjlig och kommunen menar att förutom villor, kan även 
radhus och mindre flerfamiljshus få tillkomma. Förtätning 
förespråkas även av RTK, och Österåkers kommun ser 
en förtätning samt olika hustyper och bostadsstorlekar 
som positivt av flera orsaker. Exempelvis ges mindre 
hushåll möjlighet att bo i områdena och underlaget för 
service, kollektivtrafik, skolor, barn- och äldreomsorg 
samt utbyggnaden av infrastruktur blir större. Detta är 
viktigt eftersom kommunen anser att de nya stadsdelarna 
ska innehålla båda kommersiell och offentlig service samt 
arbetsplatser i samma utsträckning som andra traditionella 
bostadsområden. (Österåkers kommun 1999, ss. 27-29)

Situationen i Västerviks kommun skiljer sig relativt stort 
från hur situationen är i Österåkers kommun och övriga 

Stockholmskommuner. I Västervik finns således inte något 
stort behov att producera nya bostäder och en omfattande 
exploatering av ny bebyggelse på Horn är därför inte aktuell 
i dagsläget. En total omvandling av Horn till en ny stadsdel 
är därför inte realistisk, eftersom det inte finns ett så starkt 
behov att ett helt nytt område för permanentboende behöver 
skapas. Västerviks kommun bör istället ha som målsättning att 
långsamt omvandla Horn till ett område som innehåller både 
fritidshus och permanentbostäder. Horn bör dock få en sådan 
standard som krävs i ett område med permanentbostäder. För 
att denna ”halvomvandling” ska kunna blir möjligt krävs att 
Västerviks kommun, precis som kommunerna i Stockholms 
län, reviderar och aktualiserar gällande detaljplaner. Detta 
främst på grund av att de byggrätter som gäller idag är små 
och därför måste utökas för att permanentboende ska kunna 
bli möjligt i förändringsområdena. 

En varsam förtätning i liten skala kan dock vara möjligt 
även på Horn, trots att området inte bör omvandlas helt. 
En förtätning med radhus och flerfamiljshus, som sker i 
Österåkers kommun, är dock inte aktuell eftersom det inte 
finns något behov. På Horn bör istället endast villor och nya 
fritidshus tillkomma. Detta kan ske antingen genom att stora 
tomter tillåts styckas av eller att ny mark tas i anspråk. Även 
om en förtätning kan tillåtas i framtiden bör tomterna inte få 
en allt för liten area, eftersom det ändå är viktigt att värna 
om vissa karaktärsskapande element. Detta är något, som 
även Österåker och andra kommuner i Stockholm också 
ofta värnar om, trots att de förtätar i områdena. I de nya 
detaljplanerna skulle en minsta tomtstorlek kunna regleras 
till 1 500 m2. 

Andra bestämmelser, såsom begränsningar av markens 
bebyggande och anordnade samt bebyggelsens placering, 
utformning och utförande, behöver inte regleras ingående 
i de framtida detaljplanerna. Det är istället viktigt att göra 
planerna inte görs onödigt detaljerade, då det förmodligen 
skulle ha motsatt effekt, det vill säga försvåra för människor 
att bosätta sig permanent på Horn. De regleringar som ändå 
bör göras är att den framtida byggnadsarean bör utökas 
och därför ändras till högst 240 m2. Detta för att både en 
normalstor villa och exempelvis garage ska kunna uppföras 
på fastigheterna. Av dessa 240 m2 bör huvudbyggnaden 
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högst utgöra 200 m2. Det bör även införas att endast 
friliggande villor i en våning eller sutteränghus, får uppföras. 
Den högsta tillåtna byggnadshöjden bör vara 3,5 meter, av 
den anledningen att de befintliga byggnaderna är uppförda 
med denna höjd. Mer ingående reglering, av exempelvis 
fasadfärg- och material samt takfärg- och material, skulle 
kunna vara möjligt främst med tanke på karaktären. Sett ur 
aspekten hur permanentningen skulle kunna underlättas på 
Horn spelar sådan reglering dock ingen stor roll, eftersom det 
varken underlättar eller försvårar själva permanentningen. 

vatten- och avloppslösningar
Förbättrade vatten- och avloppslösningar är naturligtvis 
också en förutsättning för att fritidshusområdena ska kunna 
omvandlas. Enligt studien av hur situationen är i Stockholms 
län väljer samtliga kommuner att ansluta de tätortsnära 
områden till det kommunala vatten- och avloppsnätet, 
något även RTK starkt förespråkar i de områden som ska 
omvandlas helt. Österåkers kommuns strategi för vatten och 
avlopp är således att merparten av områdena ska anslutas till 
kommunalt vatten- och avloppsnät (Österåkers kommun 1999, 
s. 33). Andra gemensamma lokala lösningar ser både RTK 
och kommunerna som ett alternativ främst i de mer perifera 
områdena, vilka inte ska omvandlas helt till områden endast 
för permanentboende. Lokala lösningar kan också användas 
som övergångslösningar fram tills dess att en kommunal 
anslutning är möjlig. 

Även om en total omvandling av Horn förmodligen inte 
kommer att ske krävs det att vatten- och avloppslösningarna 
får en bättre standard. Detta eftersom situationen med de 
befintliga redan idag är akut och användningen av dem 
hela tiden ökar. En anslutning till det kommunala vatten- 
och avloppsnätet borde vara den bästa lösningen, eftersom 
Horn ligger relativt nära tätorten Västervik och därmed 
nära det befintliga vatten- och avloppsnätet.  En kommunal 
anslutning innebär också att samtliga fastigheter kommer 
att kunna anslutas relativt snabbt och i ett sammanhang. 
Det underlättar dessutom för de boende, som inte behöver 
engagera sig på samma sätt som om alternativa lokala 
gemensamma lösningar skulle användas. Väljer kommunen 
därtill att förtäta och exploatera ytterligare på Horn kan det 
vara svårt att använda lokala lösningar. Detta på grund av 

att dessa alternativ i många fall kräver mycket mark och att 
uttaget av grund- eller ytvatten kan bli för stort om antalet 
boende ökar. Dessutom medför de svåra markförhållandena 
i vissa delområden att det är omöjligt med lokala alternativ. 
Infiltrationsmöjligheterna är för dåliga och det kan även 
vara svårt att hitta lämpliga platser för dricksvattenbrunnar. 
Horn bör således anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet och kommunen bör ansvara för utbyggnaden 
samt underhåll.

service
Både kommersiell och offentlig service saknas oftast helt i 
områdena och Österåkers kommun har därför för avsikt att 
reservera mark för exempelvis skolor, daghem, affärer och 
arbetsplatser. I vilken utsträckning dessa funktioner kommer 
att finnas i de olika områdena beror naturligtvis på varje 
områdes förutsättningar, befintliga struktur och innehåll. I de 
fall det är möjligt bör markreservationer göras för offentliga 
rum och träffpunkter. Exempelvis kan kommersiell och 
offentlig service lokaliseras i ett närcentrum. (Österåkers 
kommun 1999, ss. 43-44)

Österåkers kommun har mycket stora krav på att områdena 
blir självständiga nya stadsdelar och har därmed som 
målsättning att servicenivån blir hög. En sådan målsättning, 
med ett närcentrum som innehåller både kommersiell och 
offentlig service samt arbetsplatser, är inte realistiskt på Horn 
eftersom det inte finns förutsättningar för det. Möjligtvis kan 
det, om permanentningsgraden passerar 50 %, vara möjligt 
att lokalisera en mindre dagligvarubutik samt dagis i området. 
Mark för detta kan därför eventuellt behöva reserveras på 
lämplig plats i området, i de nya detaljplanerna. 

vägar samt gång - och cykelvägar 
Det ställs allt högre krav på kommunikationerna när 
ett fritidshusområde omvandlas till ett område för 
permanentboende. Österåkers kommun har därför satt upp 
en strategi för vägstandarden i områdena. Trafiksäkerheten 
måste förbättras för de oskyddade trafikanterna. Vägarna bör 
därför utformas så att hastigheten blir låg och vissa vägar 
med omfattande trafik kan behöva förses med gång- och 
cykelvägar. Ur både trafiksäkerhets- och trygghetssynpunkt 
bör samtliga vägar förses med belysning. Framkomligheten 

och bärigheten för större motorfordon, såsom sopbilar, 
bussar, brandbilar, är också viktig. Vissa partier som är 
för smala för att två större fordon ska kunna mötas måste 
breddas och förstärkas. (Österåkers kommun 1999, ss. 39-41)
Vägstandarden och trafikmiljön på Horn måste också 
förbättras avsevärt när antalet permanentboende ökar. 
Framförallt måste trafikmiljön bli säker för de oskyddade 
trafikanterna, men också vägarna måste utformas så de klarar 
både mer och tyngre trafik. Detta medför att vissa vägar 
måste breddas, rätas ut och förses med gång- och cykelbanor, 
vilket kan innebära att mark måste lösas in på enskilda 
fastigheter. Delområdena på Horn ligger relativt utspridda 
och avskiljda från varandra. Kommunen måste därför se till 
att dessa sammankopplas med varandra med gena gång- och 
cykelvägar för att underlätta för de boende att ta sig mellan 
delområdena. Horn måste dessutom sammanlänkas med 
tätorten genom ett väl utformat gång- och cykelnät. Många 
av vägarna i området saknar idag vägbelysning och dessa 
måste i framtiden förses med sådan, för att skapa en trygg 
och säker boende- och trafikmiljö. 

ansvar/huvudmannaskap för vatten och avlopp 
samt vägar och allmänna platser
Österåkers kommun har i sin strategi tagit ställning för att ett 
kommunalt huvudmannaskap är att föredra vid omvandling 
av fritidshusområden till områden för permanentbostäder. 
Den främsta anledningen till det är att det krävs en samordnad 
utbyggnad av vatten och avlopp samt vägar. En samordnad 
utbyggnad är positiv både ur ekonomisk- och resursmässig 
synvinkel. En samordning är enligt Österåkers kommun 
enklast att hantera om kommunen är huvudman för både 
vägar och vatten och avlopp. (Österåkers kommun 1999, s. 46) 

Ansvaret för vatten och avlopp samt huvudmannaskapet för 
vägar och allmänna platser bör vara kommunalt även på Horn. 
Ytterligare anledningar det, förutom enklare utbyggnad, är 
att enskilda personer i en samfällighetsförening/vägförening 
då inte behöver ta ansvar för projektering, upphandling, 
finansiering samt drift och skötsel. Ett kommunalt ansvar/
huvudmannaskap borde dessutom vara ett säkrare alternativ, 
eftersom kommunen har stor erfarenhet. Med ett ökat antal 
permanentboende ökar kraven på att vatten och avlopp 
verkligen fungerar och att standarden är god på vägar. 

Därförutom kan det uppstå drifts- och skötselproblem 
om eldsjälarna i föreningarna försvinner, vilket kan 
leda till att kommunen ändå tvingas ta över ansvaret/
huvudmannaskapet.

bevara eller omvandla horn?
Möjligheterna för kommunen att bevara Horn som 
ett småskaligt fritidshusområde beror helt på den 
politiska viljan. Det finns fortfarande inga instrument 
att använda som effektivt kan hindra permanentningen 
av fritidshusområden, men med detaljerade och strikt 
reglerande detaljplaner samt småskaliga avloppslösningar 
kan emellertid permanentningstrycket på Horn bromsas. 
Om utvecklingsriktningen ännu starkare skulle börja gå mot 
att människor likväl vill bosätta sig permanent på Horn, 
skulle politikerna antagligen inte hindra denna utveckling. 
Detta skulle i sin tur leda till att Horn upphör att vara ett 
fritidshusområde och istället bli en del av Västerviks tätort. 

Precis som redan konstaterats skiljer sig förutsättningarna 
i Västerviks kommun stort från de i Österåkers kommun 
och i övriga kommuner i Stockholms län. Västervik är 
en kommun med en negativ befolkningsutveckling och 
kommunen har således svårt att locka till sig nya invånare. 
De främsta anledningarna till det är att kommunen inte kan 
erbjuda arbetsplatser samt att kommunikationerna är dåliga. 
Ett nytt attraktivt bostadsområde kan i sig inte attrahera 
människor att flytta till kommunen. Även om många av 
dagens Västerviksbor önskar bo permanent på Horn räcker 
inte det som underlag för att helt omvandla Horn. 

Västerviks kommuns målsättning med Horn bör istället 
vara att skapa ett område med goda förutsättningar för 
både fritidsboende och permanentboende. På Horn är 
det således mer aktuellt med en ”halvomvandling” än en 
”helomvandling”. För att kunna göra det krävs dock att 
Västerviks kommun i grunden har samma strategi som 
Österåker. Västerviks kommun bör dock ha en mjukare 
inställning till karaktären än vad de kommuner, som avser 
att helt omvandla sina förändringsområden, har. Västerviks 
kommun har då större möjlighet att värna om betydelsefulla 
faktorer i området och därmed beakta dem i den kommande 
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planeringsprocessen. 
Det negativa med den ”halvomvandling” och långsam 
permanentning är att det kommer ta lång tid innan 
permanentningen ligger på en sådan nivå att det finns 
underlag för exempelvis kollektivtrafik. Det i sin tur ökar 
de boendes beroende av bil, vilket är negativt både ur 
miljösynpunkt och ur social synvinkel. 

En upprustning av vatten- och avloppssituationen kan vara 
negativ ur främst ekonomisk synvinkel. Eftersom det inte 
är aktuellt med en omfattande förtätning på Horn kommer 
kostnaderna endast fördelas på befintliga fastighetsägare. Det 
blir därmed dyrt för både kommunen och fastighetsägarna. 
I många Stockholmskommuner har just den ekonomiska 
biten försvårat en kommunal vatten- och avloppsutbyggnad 
och därför har en förtätning framtvingats i många områden. 
Eftersom det finns ett behov av bostäder i dessa kommuner 
är det möjligt, men på Horn skulle det inte vara alternativ 
av den orsaken att det inte är något stort tryck på att 
nyexploatera. Just kostnaderna för en kommunal vatten- och 
avloppsutbyggnad kan tvinga de fastighetsägare, som endast 
använder sina hus som fritidshus, att sälja. 

kommunledningskontorets 
ställningstagande
Enligt kommunalrådet Harald Hjalmarsson och 
kommunchefen Conny Jansson är Horn ett unikt område 
med närhet till centrum och havet samt naturnära för 
rekreation, vilket därför inte ska formas som ett traditionellt 
villaområde. De anser dock inte att Horn bör bevaras som 
ett renodlat fritidshusområde, då utvecklingen här pekar 
mot permanentområde. De menar att denna utveckling ska 
stödjas och underlättas, för att Västervik ska kunna erbjuda 
attraktiva boendemiljöer. Horn är ett område som enlig 
Hjalmarsson och Jansson lämpar sig för permanentboende. 
Dessutom har den församling som Horn ingår i uppvisat en 
befolkningsökning.147 

målsättning med horn
I och med att det inte finns förutsättningar för att helt 
omvandla eller helt bevara Horn samt att den politiska viljan 
är att inte omvandla Horn till ett traditionellt villaområde, 
men ändå möjliggöra för permanentning, måste en lösning 
som innebär en kompromiss föreslås. De riktlinjer som 
utarbetas görs därför för att underlätta permanentningen, men 
avsikten är inte att helt omvandla Horn till ett traditionellt 
villaområde. Detta innebär att de riktlinjer som tas fram ska 
verka för att områdets karaktär så långt det är möjligt tas 
till vara. Målsättningen är därmed inte att bevara karaktären 
utan att möjliggöra för en realistisk omvandling av Horn där 
viktiga faktorer i karaktären beaktas. 

riktlinjer för kommande 
detaljplanearbete

Tomternas storlek, bebyggelsens placering, storlek och 
utformning är viktiga faktorer som påverkar Horns framtida 
karaktär och bör därför regleras i kommande detaljplaner. 
Enligt 5 kap 7 § PBL får planen inte göras mer detaljerad än 
vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med den. Om 
syftet bland annat är att beakta befintlig karaktär, kan det dock 
vara nödvändigt att göra planen detaljerad för att säkerställa 
betydelsefulla faktorer. De riktlinjer som utarbetas kommer 
därför att ge förslag på lämplig reglering av tomter och 
bebyggelse samt utformning av allmänna platser och vem 
som ska vara huvudman för dessa. Dessutom ges förslag på 
hur vatten och avlopp bör lösas på Horn samt vem som bör 
vara huvudman för anläggningen. 

tomter
Tomterna på Horn har mycket varierande storlek. De minsta 
tomterna är på cirka 550 m2 och de största är på cirka 9 000 
m2. Medelarean för samtliga tomter är dock 2 170 m2 och 
de flesta tomter har en area på mellan 1 000 till 3 000 
m2. (Västerviks kommun 2002a) Det är viktigt för områdets 
karaktär att tomterna inte är för små och de bör således även 
fortsättningsvis ligga på runt 2 000 m2. De större tomterna 
kan dock tillåtas att styckas av om de avstyckade tomternas 
area inte understiger 2 000 m2. Genom att bevara de stora 
tomterna värnas områdets karaktär och det finns dessutom 
större förutsättningar för att behålla vegetation på tomterna. 

bebyggelsens placering 
Den befintliga bebyggelsen ligger i de flesta fall långt in på 
tomten. Detta beror på att det är mycket mark i de gällande 
detaljplanerna som inte får bebyggas, så kallad ”prickad 
mark”. För att i möjligaste mån värna om områdets karaktär, 
med mycket förgårdsmark, ska denna bestämmelse gälla 
även i kommande detaljplaner. Exakt hur mycket av tomten 
som ska omfattas av prickad mark måste dock undersökas 
noggrannare i samband med detaljplaneläggningen.  

bebyggelsens storlek 
Byggrätterna, som idag varierar mellan de olika delområdena, 
bör bli enhetliga över hela Horn. De bör dessutom utökas, 
främst för att möjliggöra för permanentboende, men även 
för att dagens fritidsboende också kräver större ytor samt 
för att befintlig bebyggelse ska stämma överens med 
bestämmelserna i detaljplanerna. 

Horns samfällighetsförening har uttryckt en önskan om 
att byggrätten bör vara 10 % av tomtarean, men med en 
total byggnadsarea på högst 200 m2. Anledningarna till att 
samfällighetsföreningen vill reglera byggrätten till 10 % är 
att den anser att tomterna bör bestå av 90 % grönytor samt att 
byggrätten inte ska kunna utökas genom att tomter styckas 
av. Samfällighetsföreningens styrelse är oroad för att det 
sistnämnda ska ske om byggrätten är reglerad med ett fast 
antal kvadratmeter.148 Genom att inte tillåta avstyckningar 
där tomten blir mindre än 2 000 m2 finns ingen anledning 
att tillämpa en procentuell byggrätt. En fast begränsning av 
den totala byggnadsytan till 200 m2 är enklare och fyller i 
stor sett samma syfte, eftersom merparten av tomterna är 
runt 2 000 m2 stora. Vidare är det mycket svårt att se om en 
byggnad har en byggnadsarea på exempelvis 190 m2 eller 
200 m2. Andra faktorer såsom byggnadens placering och 
utformning avgör också hur området upplevs. 

bebyggelsens utformning
Eftersom Horn omfattas av landskapsbildsskyddet ställs 
det, som tidigare nämnts, krav på att ny bebyggelse ges en 
arkitektur och färgsättning som följer traktens tradition. Då 
bebyggelsen i området genom tiderna nästan uteslutande har 
uppförts med fasader i trä bör den därmed även i framtiden 
uppföras i detta material.  

Samtliga befintliga hus har tak med låga takvinklar. Ungefär 
hälften har mycket låga takvinklar upp till 14 grader och 
andra hälften har takvinklar på mellan 30-38 grader.149 
Takvinklarna har stor betydelse för områdets utseende och 
därför är det en faktor som är viktig att värna om. Förslagsvis 
bör takvinkeln därför även i framtiden inte överstiga 38 
grader.               
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Exempel på detaljplanebestämmelser 
som skulle kunna användas

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats
NATUR  Naturområde
LOKALGATA  Lokaltrafik

Kvartersmark för enskilt ändamål
B   Bostäder   

UTNYTTJANDEGRAD
e1200   Största exploateringsgrad
Fril   Endast friliggande villa får uppföras
Minsta tillåtna tomtstorlek är 2000 m2

förslag till detaljplaneutformning 

B
e1200 p1 f1 k1
I n1 f2 k2

 
  

  

x
 z

NATURB
  e1200

LOKALGATA

vägar och allmänna platser
Hornsvägen har idag en relativt låg trafikmängd men är trots 
detta, som tidigare nämnts, inte trafiksäker för oskyddade 
trafikanter. En ökad permanentning leder till ytterligare 
trafik längs Hornsvägen och denna bör därför förses med en 
separerad gång- och cykelbana för att höja trafiksäkerheten. 
För att kunna förlägga denna gång- och cykelbana måste 
Hornsvägen breddas cirka 3 meter. Dessutom bör belysning 
placeras längs med körbanan samt gång- och cykelbanan för 
att öka tryggheten.  

Eftersom lokalvägarna redan idag är asfalterade har de 
en godtagbar teknisk standard och kan därför behålla 
den befintliga utformningen. Den framtida utformningen 
av lokalvägarna på Horn är dock starkt beroende på hur 
omfattande permanentningen kommer att bli. I dagsläget 
med cirka 20 % permanentning finns inga incitament till att 
bredda och anlägga trottoarer samt placera ut vägbelysning 
längs lokalvägarna. Om permanentningen skulle komma att 
överstiga 50 % kan detta trots allt bli nödvändigt på vissa 
sträckor för att skapa en säkrare trafikmiljö. 

De allmänna platserna bör också regleras för att värna om 
områdets karaktär. Det är viktigt att vegetationen bibehålls i 
området och den bör därför skyddas i detaljplanerna genom 
skyddsbestämmelser. 

huvudmannaskap för vägar och 
allmänna platser
Allmänna platser kan enligt PBL vara, gator, vägar, torg och 
parker. Dessa ska vara allmänt tillgängliga och få därför inte 
stängas av för allmänheten. I detaljplanelagda områden ska 
de allmänna platserna ha en huvudman. Enligt PBL 6 kap 26 
§ är det kommunen som ska vara huvudman för dessa, om 
det inte finns särskilda skäl till annat. Föreligger särskilda 
skäl ska det anges i detaljplanen att kommunen inte är 
huvudman. Vem som istället ska vara huvudman kan anges i 
genomförandebeskrivningen. Vidare kan huvudmannaskapet 
för allmänna platser i en detaljplan inte vara delat, det vill 
säga det måste vara antingen kommunalt eller enskilt.  
 

kommunalt
Ett kommunalt huvudmannaskap skulle för Horn innebära 
att kommunen tar över huvudmannaskapet för lokalgatorna 
samt de allmänningar som finns i de olika delområdena. 
Detta innebär att kommunen ska ansvara för underhåll 
och upprustning av dessa, så att de kan användas för 
avsett ändamål. När kommunen ska anlägga eller förbättra 
gator och andra allmänna platser får kommunen, enligt 
PBL 6 kap 31 §, besluta att kostnaderna ska betalas av 
fastighetsägarna inom området. Om detta är orimligt med 
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft eller andra 
omständigheter, får fastighetsägaren enligt PBL 6 kap 35 § 
betala genom avbetalningar. Denna ska betalas med minst 
en tiondel årligen.

Vid ett kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser på 
Horn kommer de enskilda vägarna att övergå till allmänna 
vägar. Då gäller enligt väglagens (1971:948) 4 § att:

/…/ tillbörlig hänsyn [skall] tas till enskilda intressen 
och till allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, 
miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. En estetisk 
utformning skall eftersträvas.

Detta har betydelse främst för trafiksäkerheten, då 
vägarna på Horn kan behöva förbättras när trafikmängden 
ökar till följd av en ökad användning. Ett kommunalt 
huvudmannaskap medför således krav på gatornas 
utformning och standard. 

enskilt
Vid enskilt huvudmannaskap kan istället en 
gemensamhetsanläggning inrättas genom förrättning, vilken 
består av fastigheterna i området. I anläggningslagens 
(1973:1149) 14 § står att läsa: 

Gemensamhetsanläggning och rätt till utrymme är 
samfällda för de fastigheter som deltager i anläggningen. 
Inlöst mark är samfälld för de fastigheter för vilka 
inlösen skett. 
 För anläggningens utförande och drift utgör de 
deltagande fastigheterna en särskild samfällighet.

BEGRÄNSNING AV MARKENS 
BEBYGGANDE

   Marken får inte bebyggas.
x   Marken ska vara tillgänglig för  
   allmän GC-trafik

z   Marken ska vara tillgänglig för  
   allmän körtrafik

MARKENS ANORDNANDE
n1  Markens höjd får inte ändras

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Placering
p1  Byggnader ska placeras minst 
  10 m från tomtgräns
  
Utformning
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 m för 
huvudbyggnad samt 2,5 m för komplementbyggnad

Största tillåtna takvinkel är 38 grader

I  Högst antal våningar

Utseende
f1  Byggnader ska uppföras med  
  fasader av träpanel
f2  Taket ska vara av svart eller röd  
  plåt eller tegel

Varsamhetsbestämmelser
k1  Fasader ska vara av träpanel
k2  Taket ska vara av svart eller röd  
  plåt eller tegel

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Kommunen är inte huvudman för allmän plats

förslag till fördjupning av västerviks översiktsplan
för förändringsområdet horn 

förslag till fördjupning av västerviks översiktsplan
för förändringsområdet horn

B 
e1200 Fril
I
p1 f1 k1
n1 f2 k2



130 131

Det är då denna samfällighet som ansvarar för och bekostar 
iordningställande och skötsel av allmänna platser. På Horn 
finns redan en sådan samfällighet, Horns Vägförening, vilken 
vid enskilt huvudmannaskap även fortsättningsvis skulle 
vara huvudman för allmänna platser. Vägföreningen sköter 
därmed drift och underhåll och fastighetsägarna i området 
står för kostnaderna. Styrelsen i vägföreningen är nöjd med 
detta ansvar och önskar även i framtiden vara huvudman. 
Kommunen har för övrigt ingen ambition att överta detta 
huvudmannaskap i samband med att detaljplanerna revideras. 
Med ett enskilt huvudmannaskap får de boende dessutom, 
genom vägföreningen, en större frihet att själva bestämma 
över utformning och gestaltning av allmänna platser. 

Risken med att ha ett enskilt huvudmannaskap är dock att 
en ökad permanentning kräver ett ökat engagemang samt 
mer resurser. En ökad permanentning kan även leda till att 
standarden på vägarna behöver höjas. Horns Vägförening anser 
att det är viktigt att bevara områdets karaktär och vill därför 
inte ha gatubelysning och trottoarer på Horn. Detta kan dock 
bli nödvändigt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det föreligger då 
en eventuell risk att trafiksäkerheten inte får samma vikt som 
om det hade varit ett kommunalt huvudmannaskap. Vidare 
krävs det att det även i fortsättningen finns fastighetsägare i 
samfällighetsföreningen som har intresse av att engagera sig 
och ta det ansvar som fordras. 

kollektivtrafik
I dagsläget finns inte underlag för kollektivtrafik på Horn 
eftersom permanentningsgraden fortfarande är för låg. 
När underlaget blir tillräckligt stort måste Horn försörjas 
med kollektivtrafik för att minska bilberoende och för att 
underlätta för dem som inte har tillgång till bil. 

service
Eftersom permanentningsgraden fortfarande är för låg finns 
det inte underlag för kommersiell och offentlig service på 
Horn Dessutom finns det i anslutning till området skolor 
och matvaruaffärer som kan täcka det behov som finns 
idag. Markområden för offentlig service kan dock behöva 
reserveras för framtida behov när underlaget är större.  

vatten och avlopp
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd 12 § är det förbjudet att släppa ut 
avloppsvatten utan längre gående rening än slamavskiljning. 
Detta gäller dock inte om risk för betydande påverkan på 
hälsa och miljö kan uteslutas. Några av fastigheterna på 
Horn har avloppslösningar som inte uppfyller detta krav på 
längre gående rening, då de endast har slamavskiljning i två- 
eller trekammarbrunn. Vidare saknar ett antal fastigheter 
helt avloppsanläggning. Eftersom permanentningen ökar 
på Horn och avloppen är anpassade för fritidsanvändning 
sommartid ökar risken för att sanitära och miljömässiga 
problem uppstår. Detta innebär att situationen på Horn måste 
få en lösning, eftersom de befintliga avloppen inte klarar den 
ökande belastningen. I lagen (1970:244) om allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar, andra paragrafen, konstateras 
att kommunen är ansvarig för tillkomsten av vatten- och 
avloppsanläggningar;

2 § Behöver med hänsyn till hälsoskyddet vattenförsörjning 
och avlopp för viss befintlig eller blivande bebyggelse 
ordnas i ett större sammanhang, skall kommunen sörja för 
eller tillse, att allmän va-anläggning kommer till stånd, så 
snart det kan ske.

I och med denna paragraf behöver kommunen dock inte 
anordna med kommunalt vatten och avlopp och behöver inte 
heller vara huvudman för anläggningen. Kommunen kan 
även lösa vatten- och avloppssituationen genom att föreslå 
för fastighetsägarna att de går samman i en samfällighet för 
lokalt vatten och avlopp. Samfälligheten blir då huvudman 
för gemensamhetsanläggningen. 

kommunalt vatten och avlopp
Den vanligaste lösningen på vatten- och avloppsproblemen 
i förändringsområdena, i de kommuner som har studerats 
i del två och tre, är kommunalt vatten och avlopp. Några 
kommuner använder den konventionella tekniken, medan 
andra använder LPS-systemet vid ledningsdragning för 
avloppet. Detta eftersom marken i många förändringsområden 
är kuperad och består av berg i dagen samt tunna marklager. 
LPS-systemet är ett lågtryckssystem som trycker avloppet 
via en LPS-pump från varje hus till reningsverket i täta 

ledningar. LPS-systemet har inget krav på självfall och kan 
förläggas ytligt, alltifrån frostfritt djup (1,7 m) till ovan jord 
i en isolerlåda försedd med el-kabel. Detta, tillsammans 
med att det är möjligt att runda träd och större stenar, skapar 
gynnsammare förutsättningar för utbyggnaden med hänsyn 
till miljön. LPS är därmed ett mycket flexibelt system med 
god miljöanpassning av ledningsdragningen. (Österåkers 
kommun 2002, ss.15-16) I denna typ av förändringsområden 
med varierande topografi och bergiga markförhållanden är 
LPS-tekniken billigare än konventionell teknik (Länsstyrelsens 
miljövårdsenhet 1997, s. 72).

Kommunalt vatten och avlopp skulle kunna vara ett alternativ 
även på Horn och det förespråkas av flera kommunala 
tjänstemän i Västervik. Kommunalrådet och kommunchefen 
anser dock att kommunalt vatten och avlopp endast är aktuellt 
om det inte finns några andra alternativ som ger långsiktig 
hållbarhet150. Om kommunalt vatten och avlopp är aktuellt 
finns två alternativa tillvägagångssätt för att bygga ut detta 
på Horn. Det första alternativet är att kommunen bygger ut 
ledningsnätet och blir huvudman för detta. Horn blir därmed 
en del i det kommunala vatten- och avloppsverksamhetso
mrådet. De olika alternativen till huvudmannaskap utreds 
mer detaljerat längre fram. Det andra alternativet är att de 
boende ansvarar för utbyggnaden av ledningsnätet genom 
en samfällighetsförening. Denna gemensamhetsanläggning 
kopplas därefter till det kommunala ledningsnätet i en 
anslutningspunkt. 

fördelar och nackdelar med kommunalt vatten 
och avlopp
En av de främsta fördelarna med kommunal anslutning är 
den tekniska livslängden. Livslängden för det kommunala 
ledningsnätet är cirka 50 år, medan olika lokala lösningar 
endast har en livslängd på 10 till 20 år. (Länsstyrelsens 
miljövårdsenhet 1997, s. 72). Andra fördelar med kommunalt 
vatten och avlopp är bland annat att de boende får klara 
besked om vilka som ska anslutas samt att kommunen 
ansvarar för anläggningen, vilken de har stor erfarenhet av 
att driva. Byggs kommunalt vatten och avlopp ut tvingas 
samtliga fastighetsägare att betala anslutningsavgiften och 
i praktiken tvingas de därmed att ansluta sig. Detta kan 
ses både som en fördel och en nackdel. Fördelen är att den 

nuvarande komplicerade vatten- och avloppssituationen 
löses på ett smidigt sätt. Nackdelen är att de som inte har 
något intresse av eller ekonomisk möjlighet till att ansluta 
sin fastighet till kommunalt vatten och avlopp ändå tvingas 
göra detta.151 En kommunal anslutning medför inte bara 
stora kostnader för de enskilda fastighetsägarna, utan också 
för kommunen. Kostnaden är således en stor nackdel och 
kan förhindra en vatten- och avloppsutbyggnad, vilket, som 
nämnts i del två, inträffat i Nacka kommun. 

Kommunalt vatten och avlopp är positivt ur ytterligare 
perspektiv, inte minst ur brukar- och smittskyddsperspektiven. 
Ur miljösynpunkt är det inte lika bra eftersom det inte 
uppfyller kretsloppsprincipen i Miljöbalkens (MB) 
allmänna hänsynsregler, 2 kap 5 § MB, vilken innebär att 
alla verksamheter och åtgärder ska utnyttja möjligheterna 
till återanvändning och återvinning samt hushålla med 
råvaror och energi. Av denna anledning bör alternativ till 
kommunalt vatten och avlopp utredas. 

alternativa gemensamma vatten- och 
avloppslösningar
Huruvida det går att lösa vatten- och avloppssituationen 
på Horn genom lokala gemensamma lösningar beror på 
behovet och tillgången på dricksvatten, markförhållandena 
och tillståndet i recipienten. Detta kommer inte att 
behandlas vidare i denna fördjupning av översiktsplanen då 
inga sådana undersökningar genomförts. För att kunna ta 
ställning till de olika alternativens lämplighet måste därför 
ytterligare utredningar genomföras. Dessa utredningar, som 
till exempel vattenbalansberäkningar, hydrogeologiska 
undersökningar och recipientundersökningar, måste göras 
av experter. (Länsstyrelsens miljövårdsenhet 1997, s. 72). De olika 
alternativen som följer nedan kommer därmed endast att 
generellt beskrivas.

gemensamma system
Slamavskiljning i två- eller trekammarbrunn är, som nämnts 
tidigare, en reningsmetod som används i dagsläget men inte är 
tillräcklig. Slamavskiljningen används endast för att separera 
avsättbara och suspenderade ämnen som sjunker tillbotten, 
men även ämnen som stiger till ytan. Slamavskiljning 
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kan därför endast användas som ett förbehandlingssteg 
för vidare biologisk rening, främst för att förhindra att 
stora mänger partiklar hamnar i behandlingsanläggningen. 
Denna anläggning kan vara till exempel en markbädd, en 
infiltrationsanläggning eller en rotzonsanläggning. (Vatten 
och Samhällsteknik AB 2004, ss. 15-16)

Infiltrationsanläggning är också en reningsmetod som 
förekommer ofta. En infiltrationsanläggning kräver att 
det finns ett markskikt som avloppsvattnet kan infiltreras 
i. Spillvattnet fördelas, efter slamavskiljning, i ett 
spridningslager av grövre material. Därefter infiltreras det 
ner i de naturliga jordlagren och sprids till grundvattnet. 
Fördelarna med en infiltrationsanläggning är att den är enkel, 
robust, driftsäker och beprövad, vilket gör att kostnaderna 
kan beräknas med ganska stor säkerhet. För övrigt är 
driftskostnaden relativt låg och anläggningen kan enkelt 
anpassas till tomten samt har ett lågt servicebehov. Reningen 
avseende mikroorganismer och BOD är god, medan 
reningseffekten avseende fosfor är varierande beroende på 
infiltrationsvolym och jordmaterialet. Kvävereningen är 
också varierande, beroende på syreförhållandena i marken. 

Nackdelarna är att det faktiska reningsresultatet är osäkert, 
eftersom anläggningen måste vara korrekt dimensionerad 
och byggd samt skötas rätt. Uppstår fel är risken stor att 
närliggande dricksvattentäkter eller grundvattnet förorenas 
och att smittskyddet försämras. Vidare är anläggningen 
svårkontrollerad eftersom den saknar ett specifikt utlopp 
och utöver detta föreligger det en risk för igensättning vid 
hög belastning. (Kommunförbundet Stockholms Län m fl 2000, ss. 
10-11 samt Vatten och Samhällsteknik AB 2004, ss. 15-16, 36) Med 
denna teknik är det svårt att återvinna närsalter, om den inte 
kompletteras med källsortering eller kemisk fällning, vilket 
innebär att möjligheten till kretslopp är liten.  (Johansson, 
Birgitta (red.) 2002, ss. 29-30)

Markbäddar bygger på samma princip som infiltrations
anläggningar, men används när de naturliga jordarterna 
inte är genomsläppliga nog att tillåta infiltration, vid 
tillexempel siltiga och lerinblandade jordar. Den främsta 
skillnaden är att avloppsvattnet efter slamavskiljning får 
rinna genom en konstruerad genomsläpplig sandfilterbädd. 

Reningskapaciteten är dock ungefär likvärdig den i inf
iltrationsanläggningen, men kväve och fosfor reningen 
är något sämre eftersom marbädden har en begränsad 
volym samt grovkornigt bäddmaterial. Precis som för en 
infiltrationsanläggning finns risk för igensättning vid hög 
belastning. Markbädden blir för övrigt lätt fosformättad 
och har därför en begränsad livslängd. Utöver detta har 
markbädden ungefär samma för- och nackdelar avseende 
smittskydd, brukarperspektiv och ekonomi som infiltration
sanläggningen. (Kommunförbundet Stockholms Län m fl 2000, ss. 
10-11 samt Vatten och Samhällsteknik AB 2004, ss. 16-17, 36)

I kompaktfilter sker en biologisk rening av avloppsvattnet. 
Det finns olika varianter av kompaktfilter där några används 
för att rena blandat avloppsvatten och några används för att 
rena BDT-vatten. Reningen sker på en veckad geotextil eller 
annat bärarmaterial. Dessa material är inneslutna i en låda 
där organiskt material bryts ner och smittämnen reduceras. 
(Johansson, Birgitta (red.) 2002, s. 37)

En rotzonsanläggning kan både utgöra den huvudsakliga 
behandlingsanläggningen och fungera som ett senare steg 
i avloppsreningen. Den är uppbyggd som en svagt lutande 
bädd, vilken är fylld med sand, grus eller annat filtermaterial. 
I bäddens ena ände tillförs det slamavskilda avloppsvattnet 
och det passerar sedan genom växternas rotzon under 
marken. I den andra änden, på botten av bädden, samlas 
det renade vattnet i ett dräneringsrör och forslas därefter till 
lämplig recipient. Anläggningen har en tät botten, vilken 
minskar risken för läckage. I rotzonsanläggningar är BOD-
reduktionen vanligtvis mycket god, medan kväverening 
bara förekommer i viss utsträckning. Nackdelarna med 
rotzonsanläggningar är att de kräver stora ytor och mycket 
skötsel samt att de kan ge upphov till dålig lukt. Vidare är 
reningen, precis som i de tidigare beskrivna anläggningarna, 
svår att kontrollera.   Reningen är bäst under sommaren 
och sämre under vintern då de biologiska processerna går 
mycket långsamt. (Kommunförbundet Stockholms Län m fl 2000, 
ss. 18-19 samt Vatten och Samhällsteknik AB 2004, ss. 17, 36 )

Kemisk fällning fungerar som komplement till anläggningar 
för biologisk rening, främst för att minska utsläppen av fosfor. 
En fällningskemikalie tillsätts till avloppssystemet och 

fäller ut fosfor och småpartiklar. Dessa sedimenterar sedan 
i slamavskiljaren och därmed minskar fosforbelastningen 
på den efterföljande anläggningen. Kemisk fällning i 
kombination med slamavskiljning och biologisk rening 
har förmåga att uppnå samma rening som ett reningsverk 
avseende fosfor, kväve och BOD. Denna teknik är dock 
fortfarande ny och obeprövad. (Kommunförbundet Stockholms 
Län m fl 2000, ss. 16-17 samt Vatten och Samhällsteknik AB 2004, ss. 
17-18)

Minireningsverk är lämpligt att använda när 
markförutsättningar samt närheten till vattendrag eller 
vattentäkt inte möjliggör infiltrationsanläggning eller 
markbädd. Minireningsverk kan se ut på många olika 
sätt och dimensioneras för allt ifrån ett hushåll till cirka 
tio hushåll. Reningstekniken är i stora drag samma som i 
de kommunala reningsverken. För att avskilja partiklar 
används sedimentering, organiskt material och kväve tas 
bort genom biologisk rening, och fosfor samt små partiklar 
tas bort genom kemisk fällning. Reningen i minireningsverk 
kan vara ojämn beroende på inkommande flöde och 
föroreningsmängd samt att det krävs att anläggningen har 
en viss storlek för att fungera tillfredsställande. Reningen 
av fosfor och syreförbrukande ämnen är god, medan kväve- 
och bakteriereduktionen är sämre. Minireningsverk kräver 
regelbundet underhåll och påfyllning av kemikalier, vilket 
kräver specialistkompetens. (Kommunförbundet Stockholms Län 
m fl 2000, ss. 14-15 samt Vatten och Samhällsteknik AB 2004, s. 18)

En anlagd våtmark är vanligtvis det sista reningssteget. I denna 
renas, efter markbädd eller minireningsverk, avloppsvattnet 
ytterligare. Reningen sker genom sedimentering av partiklar, 
syresättning som medför mikrobiologiska processer samt 
genom att växter och djur tar upp näringsämnen. Våtmarker 
ger vanligtvis god BOD-reduktion samt rening av kväve och 
fosfor. Precis som med rotzonsanläggningen är nackdelarna 
med anlagda våtmarker att de kräver stora ytor och mycket 
skötsel, samt att de kan ge upphov till dålig lukt. Reningen 
är dessutom bäst under sommaren och sämre under vintern, 
då de biologiska processerna går mycket långsamt. Vidare 
kan anläggningen behöva tömmas på sediment vart 10-
15 år. Genom att detta sediment samt skördad vegetation 
kan återföras till kretsloppet genom jordbruket har denna 

anläggning kretsloppspotential. (Kommunförbundet Stockholms 
Län m fl 2000, ss. 18-19 samt Vatten och Samhällsteknik AB 2004, ss. 
18-19)
   
separerade system
I separerade system separeras spillvatten redan vid 
källan. Exempelvis hålls BDT-vattnet och klosettvattnet 
åtskilda och flödena behandlas var för sig. De separerade 
systemen bör tillföras så lite spolvatten som möjligt, för 
att underlätta hanteringen och för att reducera lagrings- 
och transportbehovet. Detta kan åstadkommas genom att 
extremt snålspolande toaletter installeras. (Kommunförbundet 
Stockholms Län m fl 2000, s. 20)
   
Klosettvattensortering innebär att toalettvattnet förs till 
en sluten tank, vilken töms med tankbil. Tankinnehållet 
transporteras sedan till kommunens reningsverk för 
behandling. Klosettvattensortering har använts länge, 
främst i områden som saknar lämplig recipient eller där det 
finns stor risk att grundvattnet blir förorenat. Detta eftersom 
utsläppen av närsalter och smittämnen lokalt minimeras. 
Vidare är detta system smidigt för brukaren då det kräver 
lite underhåll. Ur miljösynpunkt är det dock inte bra, då 
det generar mycket transporter för tömning av tankarna. 
(Kommunförbundet Stockholms Län m fl 2000, ss. 20-21 samt Vatten 
och Samhällsteknik AB 2004, s. 19)

Urinsortering har använts i många år och innebär att urinen 
samlas upp i en separat sluten tank. Urinen lagras sedan och 
kan användas som gödsel i jordbruket. Med detta system 
kan kretslopp av närsalter uppnås och utsläppen till den 
lokala markrecipienten och grundvattnet kan minskas. För 
att kretslopp ska uppnås krävs dock att det finns kapacitet 
att använda det i jordbruket. Urinsortering kräver dessutom 
toaletter med två skålar, en placerad framtill för urin och 
en längre bak för uppsamling av fekalier och toalettpapper. 
Systemet kräver därför ombyggnad och byte av toalettstol 
samt nyinvestering i ledningssystem och lagringstank. 
(Kommunförbundet Stockholms Län m fl 2000, ss. 22-23 samt Vatten 
och Samhällsteknik AB 2004, ss. 20-21)
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Urinsorterande torrtoalett och BDT-vattenrening i 
kompaktfilter
Som nämnts ovan förs urinen till en sluten tank, medan 
fekalierna leds antingen till en latrintunna eller till ett 
multrum. Fekalierna kan, efter att de torkats, komposterats 
och lagrats, användas lokalt som gödning. Uppsamlingen 
av fekalierna kan inte göras gemensamt för flera hushåll, 
men däremot kan uppsamlingen av urin med fördel göras 
gemensamt. (Vatten och Samhällsteknik AB 2004, ss. 20-21) 
BDT-vattnet renas genom ett kompaktfilter, vilket innebär 
att organiskt material och smittämnen reduceras. Därefter 
förs vattnet ut till ett dike, vattendrag eller infiltreras till 
grundvattnet. Detta avloppssystem passar bra i områden 
där infiltration är inte är möjligt på grund av dåliga 
markförhållanden. BDT-vattnet kan också med fördel göras 
i en gemensam anläggning. Denna kombination kräver att 
användaren är aktiv, eftersom kärlen kräver regelbunden 
tömning och skötsel. Fördelarna är att systemet är billigt att 
både investera i och att driva. Dessutom är det ett väl beprövat 
system där utsläppen av närsalter är små och gödselmedlet 
blir mycket rent. (Johansson, Birgitta (red.) 2002, ss.  45-46)

Urinsortering med markbädd för övrigt avloppsvatten
Den enda skillnaden mellan detta avloppssystem och det 
ovan nämnda är att reningen av BDT-vattnet istället för 
kompaktfilter sker genom markbädd. (Johansson, Birgitta (red.) 
2002, s. 45)

lokal vattenförsörjning
Huruvida det är aktuellt med lokal vattenförsörjning 
kräver, som tidigare nämnts, noggranna undersökningar 
av vattentillgången på Horn. Idag finns inga sådana 
hydrogeologiska undersökningar genomförda och därför 
behandlas inte den lokala vattenförsörjningen vidare i detta 
examensarbete.

fördelar och nackdelar med lokala 
gemensamhetsanläggningar för vatten och 
avlopp
Den främsta fördelen med gemensamhetsanläggningar är 
att resurshushållningen oftast är god, eftersom utsläppen av 
fosfor och kväve är små samt att de kan kretsloppsanpassas. 
En annan fördel med gemensamhetsanläggningar är att det 

kan vara lättare att stegvis genomföra utbyggnaden i de olika 
områdena. Slutligen är det blir billigare för kommunen om 
vatten- och avloppssituationen löses genom gemensamhets
anläggningar.152 

Den främsta nackdelen med alternativa lokala 
gemensamhetsanläggningar är att de inte är tillräckligt 
beprövade och det finns därför oklarheter i hur väl de fungerar 
avseende smittskydd, resurshushållning, acceptans hos 
användarna samt lagring av avloppsprodukterna. En annan 
nackdel med att ha gemensamhetsanläggningar är att alla 
fastigheter oftast inte ansluts samtidigt. Detta resulterar i att de 
som först ansluter sig får stå för en stor del av kostnaden innan 
de andra har anslutit sig. (Länsstyrelsens miljövårdsenhet 1997, ss. 
31, 71) Ytterligare nackdelar är att det är svårt för kommunen 
att tvinga med alla fastigheterna och att fastighetsägarna 
sedan själva måste sköta och driva anläggningarna. Vidare 
upptar många av avloppsanläggningarna stora ytor, vilket 
gör att mycket natur kan behöva tas i anspråk. 

huvudmannaskap för vatten och avlopp
Huvudmannaskapet för vatten och avlopp medför ansvar 
för utbyggnad samt drift och skötsel av vatten- och 
avloppsanläggningen samt ledningsnätet. Det behöver 
dock inte vara samma huvudman för anläggningen som för 
ledningsnätet. Här kan följaktligen huvudmannaskapet vara 
delat.

kommunalt
Kommunalt huvudmannaskap för vatten och avlopp innebär 
att ett VA-verksamhetsområde bildas och fastighetsägarna i 
området debiteras en anslutningsavgift. Vidare betalar även 
varje fastighet en brukningsavgift till kommunen varje år, 
enligt en kommunal taxa. Brukningsavgiften avser att bekosta 
produktion och distribution av vatten, bortförsel och rening 
av avloppsvattnet. Även underhålls- och driftskostnader ska 
bekostas av denna avgift. (Länsstyrelsens miljövårdsenhet 1997, s. 
70) Ett kommunalt huvudmannaskap för vatten och avlopp 
på Horn innebär att kommunen har fullt ansvar för vatten- 
och avloppsinstallationen. Kommunen svarar därmed för 
utbyggnaden samt för underhåll och skötsel.

samfällt
Ett samfällt huvudmannaskap för vatten och avlopp på 
Horn innebär att gemensamhetsanläggningar inrättas. 
För att få till stånd en gemensamhetsanläggning måste tre 
villkor uppfyllas, som tar hänsyn till allmänna intressen. 
Dessa villkor är dock dispositiva, vilket betyder att om 
samtliga fastighetsägare är överens behöver villkoren inte 
uppfyllas. De tre villkoren kallas väsentlighets-, båtnads- 
och opinionsvillkoret. Dessa regleras i anläggningslagens 
(1973:1149) 5-7 §§, vilka lyder enligt följande:

5 § Gemensamhetsanläggning får ej inrättas för annan 
fastighet än sådan för vilken det är av väsentlig betydelse 
att ha del i anläggningen.

6 § Gemensamhetsanläggning får inrättas endast 
om fördelarna av ekonomisk eller annan art 
av anläggningen överväger de kostnader och 
olägenheter som anläggningen medför. /…/ 
 
7 § Gemensamhetsanläggning får ej inrättas, om ägarna 
av de fastigheter som skall deltaga i anläggningen och 
hyresgästerna i sådana fastigheter mera allmänt motsätter 
sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för det. Vid denna 
prövning skall främst deras mening beaktas som har störst 
nytta av anläggningen. /…/   Första stycket gäller icke, 
om behovet av anläggningen är synnerligen angeläget. 

Enligt undersökningen ”Förutsättningar för kommunernas 
arbete med småskaliga VA-lösningar” utförd år 2003 av 
KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) är kommunernas 
möjligheter att få tillstånd gemensamhetsanläggningar i 
förändringsområden mycket begränsade. Det är främst 
organisatoriska och juridiska aspekter som utgör hinder. 
Lagstiftningen är oklar och det är en stor brist att kommunerna 
utifrån Miljöbalken inte kan ålägga fastighetsägarna 
att ansluta sig till en gemensamhetsanläggning. 
Gemensamhetsanläggningar inrättas idag endast i de fall 
kommunen bedömer att det finns stora förutsättningar 
att få till stånd sådana. Exempelvis när det finns ett stort 
intresse från fastighetsägarna i området eller när det gäller

 en anläggning för gemensam anslutning till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet. (Kommunförbundet Stockholms Län 
2003, ss. 7, 23)

Det senare alternativet medför att huvudmannaskapet 
för vatten och avlopp är delat mellan kommunen och en 
samfällighetsförening. Samfällighetsförening är huvudman 
för gemensamhetsanläggningen, vilken består av ledningsnätet 
inom området. Denna ansluts sedan i en anslutningspunkt till 
det kommunala ledningsnätet, som kommunen är huvudman 
för. Samfällighetsföreningen bekostar utbyggnad och 
skötsel av ledningsnätet fram till anslutningspunkten samt 
en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften delas sedan upp 
mellan de fastigheter som ingår i samfällighetsföreningen. 
Sker utbyggnaden i samfällighetens regi måste denna dock 
betala momsen på de byggkostnader som uppstår, vilket inte 
är fallet vid en kommunal vatten- och avloppsutbyggnad. 
(Länsstyrelsens miljövårdsenhet 1997, ss. 70-71)

lämplig vatten- och avloppslösning på 
horn 
Precis som nämnts i tidigare avsnitt medför alternativa lokala 
gemensamma vatten- och avloppslösningar vissa nackdelar.  
För att effektivt och säkert lösa vatten- och avloppsproblemen 
på Horn bör fastigheterna därför anslutas till det allmänna 
vatten- och avloppsnätet, via en gemensamhetsanläggning, 
det vill säga ett delat huvudmannaskap. Den främsta 
anledningen till att kommunalt vatten och avlopp bör dras ut 
på Horn är att det är enkelt för alla inblandade samt att det är 
en väl beprövad lösning. Dessutom är denna lösning bra ur 
brukar- och smittskyddsperspektiv. För kommunen är detta 
en hållbar lösning eftersom vatten- och avloppsproblemen på 
Horn kan lösas relativt snabbt och i ett sammanhang. Genom 
att en samfällighetsförening får ansvara för utbyggnaden och 
driften av ledningsnätet minskar kommunens kostnader. 

förslag till fördjupning av västerviks översiktsplan
för förändringsområdet horn 

förslag till fördjupning av västerviks översiktsplan
för förändringsområdet horn



136 137

etappindelning för vatten- 
och avloppsutbyggnad samt 
detaljplaneläggning

Horn är ett mycket omfattande område och vatten- och 
avloppsutbyggnaden bör således ske successivt  i  olika 
etapper. De delområden som är i störst behov av att vatten- 
och avloppssituationen löses omgående samt ligger närmast 
anslutningspunkten är Pepparängen och Grönö. Dessa 
områden har dock lägst permanentningsgrad, mest utspridd 
bebyggelsestruktur samt svårast markförhållande, vilket 
gör att en anslutning inte är helt oproblematisk. De övriga 
områdena har en högre permanentningsgrad och har en mer 
samlad bebyggelsestruktur. De är dock mindre intresserade 
av en kommunal anslutning, då gemensamhetsanläggni-
ngarna för vattnet i dagsläget fungerar relativt bra. Några 
av dessa gemensamhetsanläggningar har emellertid sinat 
sommartid. 

I och med att permanentningsgraden är störst i Lindödjupet, 
Målängen och Hästhagssjön är belastningen på de 
befintliga vatten- och avloppslösningarna större än i de 
andra delområdena. De boende är i dagsläget nöjda med de 
gemensamma vattensamfälligheterna, men det finns ingen 
garanti för att vattnet räcker för framtida behov.  Som nämnts 
ovan har redan en del av anläggningarna kapacitetsproblem. 
Dessutom är bebyggelsestrukturen mer sammanhållen, 
vilket underlättar ledningsdragningen.  

I en första etapp föreslås att Grönö samt Pepparängen 
och Bråtviken ansluts. Den främsta anledningen till 
detta är att dessa delområden idag har stora problem med 
vattenförsörjningen. Därefter bör delområdena anslutas från 
norr till söder. 

Detaljplaneläggningen på Horn bör även den ske i olika 
etapper, eftersom det rör sig om revidering och nyupprättande 
av ett flertal detaljplaner. Förslagsvis bör Grönö ingå i en 
första etapp då det delområdet idag helt saknar reglering. De 
fastigheterna som ligger vid Grönsundet på fastlandet samt 
delområdena Pepparängen och Bråtviken bör också ingå i 
denna etapp. 

I en andra etapp bör detaljplanerna som reglerar delområdena 
Lindödjupet och Horns Udde revideras. Detta på grund 
av att byggrätten, som är 10 % av tomtarean, försvårar 
och förlänger bygglovshanteringen. Även delområdet 
Målängen bör ingå i denna etapp eftersom det ligger i direkt 
anslutning till Horns Udde. I en sista etapp bör detaljplanen 
för delområdet Hästhagssjön revideras. Etappindelning för 
vatten-  och avloppsutbyggnaden samt detaljplaneläggningen 
blir densamma, vilken illustreras i kartan till höger.

1

2

3
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konsekvenser
När detaljplanerna på Horn är upprättade samt kommunalt 
vatten- och avlopp är utbyggt kommer det att bli enklare att 
bosätta sig permanent i fritidshusen. Effekten av det är att 
permanentningsgraden successivt kommer att öka. En ökad 
permanentning får i sin tur ett antal konsekvenser, vilka 
kortfattat återges nedan.

Vatten- och avloppsförsörjningen kommer i och med den 
kommunala anslutningen vara tryggad. De problem som de 
enskilda vatten- och avloppsanläggningarna orsakat kommer 
därmed att upphöra. Dessvärre kommer det att medföra 
stora kostnader för både kommunen och fastighetsägarna. 
De fastighetsägare som endast använder sin fastighet under 
en begränsad tid och inte vill investera i dyra vatten- och 
avloppslösningar kan av ekonomiska skäl, som konstaterats 
i de enskilda studierna, känna sig tvingade att sälja sina 
fastigheter. Själva utbyggnaden av ledningsnätet kommer 
att medföra ingrepp i naturen. Vid ett användande av LPS-
system kan dock dessa ingrepp minskas. 

Beroende på permanentningsgraden kommer även andra 
kommunala kostnader att öka. Vid en hög permanentning 
kan det bli aktuellt med till exempel dagis och äldreomsorg 
i området. Redan vid måttlig permanentningsgrad ökar 
kostnaderna för äldreomsorg och skolskjuts. 

Karaktären på Horn kommer i och med den ökade 
permanentningen att förändras. De riktlinjer som föreslagits 
avser att så långt möjligt värna om den nuvarande karaktären, 
men bebyggelsen kommer med tiden bli större och mer 
framträdande i landskapet. Även tomterna får sannolikt 
en annan karaktär, och kommer mer att likna anlagda 
villatomter. 

Eftersom kollektivtrafik saknas och det krävs ett relativt stort 
underlag för att kunna försörja området med en busslinje, 
kommer trafiken öka till och inom området. Vägarna 
kommer att användas mer, vilket medför att slitaget ökar 
samt att det kommer att ställas högre krav på trafiksäkerheten 
och framkomligheten. Kostnaderna och underhållsarbetet 
kommer således att öka för Horns Vägsamfällighetsförening. 

De ökade kostnaderna kan komma att upplevas som orättvisa 
av dem som endast använder vägar och gemensamma platser 
under en begränsad tid. Dessutom leder bilberoendet till att 
barn och äldre riskerar att bli isolerade i området. 
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