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 a v s l u t n i n g

Huvudsyftet med detta examensarbete var att utreda 
hur planeringen av förändringsområden idag bedrivs i 
kommunerna samt ge förslag på hur den kan bedrivas.

Tidigare har många kommuner haft ambitionen att förhindra 
permanentning av fritidshusområden. Detta var främst 
för att undvika kommunala kostnader för upprustning av 
vägar, utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt för
kommunal service, men även för att kunna bevara 
fritidshusområdena. För att förhindra permanentningen 
reviderades och upprättades nya detaljplaner som 
endast medgav små byggrätter, på omkring 40-60 m2. I 
detaljplanerna förbjöds också att avloppsledningar lades ner 
i marken. De flesta kommunerna har nu dock insett att denna 
hårda detaljplanereglering inte förhindrar permanentningen. 
En av anledningarna till detta är att människor väljer att 
bosätta sig i sina små fritidshus ändå. Det är dessutom 
vanligt förekommande att byggnadsnämnderna gör ”mindre” 
avvikelser från gällande detaljplaner vid bygglovsansökningar 
om att bygga ut samt installera vatten och avlopp. I de 
kommuner som har en positiv befolkningsutveckling samt 
bostadsbrist förmår politikerna inte förhindra att människor 
bosätter sig permanent i fritidshusen. I de kommuner 
som däremot har en negativ befolkningsutveckling vill 
politikerna locka till sig nya invånare och inte heller här 
förmår de avslå bygglov som medför att fritidshus blir 
permanentbostäder. Det finns dock ingen garanti för att det 
är nya kommuninvånare som bosätter sig i fritidshusen, då 
det är mer sannolikt att det är befintliga invånare som flyttar 
dit. Kommunerna har inte möjlighet att genom lagstiftningen 
förhindra att fritidshus bebos året runt. Det finns inte heller 
några andra effektiva instrument att tillgå för kommunerna 
för att förhindra detta. 

I dag har de flesta kommunerna istället ambitionen att 
underlätta permanentningen. Kommunerna har dock olika 
inställning till i vilken grad omvandlingen bör ske och en 
del är således mer aktiva i att planera för en omvandling av 
förändringsområdena. Många av de mer aktiva kommunerna 
har för avsikt att helt omvandla fritidshusområdena till 

områden för permanentboende. I andra kommuner är 
hållningen mer passiv och intresset från fastighetsägare i 
områdena är avgörande för om detaljplaner ska revideras 
eller nyupprättas. I många av dessa kommuner medges 
istället ofta avvikelser från gällande detaljplaner. För 
att ge möjlighet för permanentboende höjer samtliga 
kommuner byggrätterna till allt från 140 m2 till 240 m2 i 
förändringsområdena. Vidare ansluter många kommuner 
områdena till kommunalt vatten och avlopp. I de kommuner 
som förändringsområdena ska omvandlas helt sker ofta 
även en förtätning av bebyggelsestrukturen, genom att 
tomter styckas av och att obebyggd mark tas i anspråk för 
ny bebyggelse. 

De studier som gjorts har visat att det krävs mer resurser för 
planeringen av förändringsområdena och att de måste ges 
högre prioritet i den fysiska planeringen. Kommunerna bör 
ha ett bredare angreppssätt och redan i översiktsplanerna 
ta ställning till hur förändringsområdena ska utvecklas 
och behandlas. Den politiska viljan är avgörande för 
förändringsområdenas framtid och för hur de fysiska 
planerarna ska arbeta med dessa. I översiktsplanerna 
bör kommunerna därför formulera en generell realistisk 
målsättning samt strategier för hur denna ska uppnås. 

Ett bra sätt att sedan gå vidare med de enskilda geografiska 
områdena är att upprätta fördjupningar av översiktsplanen. 
Genom detta angreppssätt får kommunerna en bättre 
överblick och kan i ett tidigt skede föra en dialog med de 
boende i området och på så sätt få deras syn på hur området 
bör utvecklas. I en fördjupning kan även olika alternativ 
och scenarier diskuteras och jämföras, vilket underlättar 
framtida beslut. Dessutom förenklas det kommande 
detaljplanearbetet väsentligt genom att de övergripande 
frågorna redan är grundligt behandlade i en fördjupning. 
Det är därför inte att rekommendera att direkt revidera och 
upprätta nya detaljplaner innan de övergripande frågorna, 
som till exempel vatten och avlopp samt områdenas framtida 
karaktär, utretts i en fördjupning av översiktsplanen. 

Det krävs också att kommunerna har ett bra underlagsmaterial 
om hur situationen är i de olika förändringsområdena, 
exempelvis avseende permanentningsgrad samt vatten- 
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och avloppssituationen. Ett sätt att gå tillväga för att få 
en överblick är att genomföra enkätundersökningar bland 
fastighetsägarna i områdena. Detta har gjorts på Horn och 
kommunen har därigenom fått de boendes syn på vatten- 
och avloppssituationen samt hur de önskar att framtida 
detaljplaner ska utformas. Enkätundersökningen har visat 
att de boende har mycket olika önskemål främst angående 
vatten och avlopp. Det är därför inte möjligt att tillgodose 
allas önskemål, utan även andra aspekter måste vägas in 
för att kunna välja lämplig vatten- och avloppslösning. De 
riktlinjer, vilka har tagits fram i det förslag till fördjupning 
som upprättats, är gjorda utifrån det underlagsmaterial som 
hittills har tagits fram. I kommunens fortsatta arbete med 
Horn måste ytterligare underlagsmaterial tas fram och en 
dialog föras med fastighetsägarna. 

På Horn finns inga möjligheter för att vare sig bevara området 
som ett småskaligt fritidshusområde eller helt omvandla det 
till ett område för permanentboende. En kompromiss måste 
därför göras, som innebär att Horn blir ett blandområde 
med både permanentboende och fritidsboende. Genom 
denna kompromiss uppnås en högre boendestandard samt 
att vatten- och avloppsproblemen får en lösning. Dessutom 
tillgodoses, så långt möjligt, de båda boendegruppernas 
(fritidsboende och permanentboende) önskemål. Denna 
lösning medför dock även negativa aspekter, exempelvis 
glesas tätorten ut och det blir inte ett tillräckligt underlag 
för service och kollektivtrafik. Detta leder vidare till att de 
boende blir beroende av bil, vilket bland annat är negativt 
ur miljösynpunkt, men även ur social synvinkel. Planerna 
måste dock ändras för att byggloven strider mot planerna.

Den utveckling som pågår med att fritidshusområden 
runt om i Sverige permanentas är ett dilemma för många 
politiker och planerare. Allt fler människor söker ett boende 
med de kvaliteter som finns i fritidshusområden och vill 
därför bosätta sig i dessa året runt. Detta står i kontrast till 
planerarens uppgifter om att skapa boendemiljöer som bidrar 
till en hållbar utveckling ur social, ekologisk, ekonomisk 
och teknisk synpunkt. 

Det som tydligast framkommit i detta arbete är att det inte 
finns någon lösning med stort L. Exempelvis om kommunerna 
förbättrar vatten- och avloppssituationen kommer det att 
bli mer attraktivt att bo permanent i områdena, vilket kan 
leda till att allt fler kommer att vilja bygga till sina bostäder. 
Detta medför att detaljplanerna kan behöva aktualiseras 
för att medge större byggrätt. Utökade byggrätter är den 
främsta faktorn till att områdenas speciella karaktär som 
småskaliga fritidshusområden så småningom kan komma att 
allt mer övergå till en karaktär av traditionellt villaområde. 
Lösningen på ett problem leder således i sin tur ofta till att 
ett nytt problem skapas, vilket är viktigt att ha i åtanke vid 
planering av förändringsområden. Planeringen av dessa 
områden måste därför ske utifrån ett vidare angreppssätt för 
att kunna väga in alla aspekter, vilket har konstaterats i detta 
arbete bäst görs genom fördjupningar av översiktsplanen.    
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