
 
 

 
 
 

 

ÄR KUSTEN KLAR? 
- En studie av tillämpning av riksintressebestämmelserna för 

kust- och skärgårdsområden. 

 

 

 

 

 

 

 

Hilda Lagström 

Masterarbete 30 hp 

Masterprogrammet för Fysisk Planering 

Blekinge Tekniska Högskola 

2014-05-26 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge Tekniska Högskola 

Institutionen för fysisk planering 

 

Författare: Hilda Lagström 

Titel: Är kusten klar? – En studie av tillämpningen av riksintressebestämmelserna för 

kust- och skärgårdsområden. 

Handledare: Gösta Blücher 

Biträdande handledare: Christer Persson 

 

Program: Masterprogrammet i fysisk planering 

Kurs: Masterarbete i fysisk planering FM2572 

Omfattning: 30 högskolepoäng 

 

Utgivningsort: Karlskrona 

Datum: 2014-05-26 



 
 

SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsens syfte har varit att studera hur hanteringen av riksintressena enligt 4:e kap. 1- 4 § § 

miljöbalken fungerar idag i förhållande till systemets ursprungliga intentioner genom att 

undersöka om det finns brister i hur riksintressesystemet fungerar i dag och vad det i så fall kan 

få för konsekvenser för markanvändningen. Syftet har även varit att studera hur det ökade 

exploateringstrycket i kust- och skärgårdsområden påverkar avvägningen mellan exploatering 

och bevarande i tillämpningen av bestämmelserna i 4:e kap. 1-4 § § miljöbalken. Syftet har 

besvarats genom följande frågeställningar:  

• Hur förhåller sig planläggningen av detaljplaner inom område för riksintresse enligt 4:e 

kap. 1-4 § § miljöbalken, till lagstiftningens intentioner?  

 

• Hur använder kommuner och statliga myndigheter begreppet påtaglig skada och vad får 

det för konsekvenser för de utpekade riksintresseområdena i 4:e kap. 1-4 § § 

miljöbalken? 

 

• Finns det någon skillnad mellan tillämpningen av riksintressebestämmelserna enligt 4:e 

kap. 1-4 § § miljöbalken, beroende på geografiskt läge, exploateringstryck samt vilka 

paragrafer som områdes omfattas av? 

 

• Av de planer som överprövas, vilka argument har använts och vilket utfall har planerna 

fått? 

De teoretiska utgångspunkter som denna uppsats har baserats på är de övergripande begreppen 

om government och governance, d.v.s. hur samhällsstyrningen ser ut. Begreppen government 

och governance har sedan brutits ned i de operationaliseringsbara verktygen aktörer, relationer, 

beslutsprocessen och institutionella ramverk. De två paradigmen plan- och miljöparadigmen har 

använts för att analysera samhällsstyrningen ur ett fysiskt planeringsperspektiv.  

Undersökningen i uppsatsen har byggt på två innehållsanalyser: en kvantitativ och en kvalitativ 

som baserats på olika plandokument. I den kvantitativa innehållsanalysen har 99 

planbeskrivningar från 39 kust- och skärgårdskommuner studerats för att skapa en bred bild av 

hur tillämpningen av riksintressebestämmelserna fungerar. Resultatet har presenterats både 

generell för alla kommunerna och specifik för varje län för att besvara uppsatsen tredje 

frågeställning. I den kvalitativa innehållsanalysen har fem fall analyserats. Dessa har sedan 

jämförts.  

I resultaten av den kvantitativa analysen framkom bl.a. att ett stort antal av kommunerna gör 

undantag från riksintressebestämmelserna och att dessa i stor utsträckning saknar beskrivningar 

och konsekvenser på riksintresset. Det framkom även att det privata initiativtagandet är störst i 

de kommuner som har högst exploateringstryck, att 57 % av alla laga kraft vunna detaljplaner har 

som syfte att möjliggöra för bostadsbebyggelse. I resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen 



 

framkom att det i stor utsträckning saknas beskrivningar av riksintresset i de inledande skedena 

av planprocesserna. Det framkom även att relationen mellan kommun och länsstyrelse har sett 

olika ut i fallen och att kommunen i majoriteten av fallen inte besvarat inkomna synpunkter från 

sakägare eller intresseföreningar. Tre av fallen har gått ända upp till regeringen där två fall avslogs 

och ett fall vann laga kraft. 

De slutsatser som dragits har varit att kommunerna i stor utsträckning tar en aktiv roll och gör 

avvägningar i enlighet med planparadigmet vilket generellt kan sägas vara förenligt med 

intentionerna bakom riksintressesystemet. Att kommunerna i stor utsträckning gör avvägningar 

och undantag från bestämmelserna är förenligt med intentionerna, men att mängden undantag 

inte är det. Ytterligare slutsatser som dras är att kommunerna i större utsträckning än 

länsstyrelserna tenderar att beskriva de positiva effekterna planförslagen har på riksintresset och 

att på sätt och vis strider mot den kritik som riktats mot kommunernas hantering av 

riksintressena. En annan slutsats som dras är att det som riksintresset avser att skydda riskerar att 

successivt förlora sitt värde p.g.a. att kommunerna tenderar att endast se till det enskilda 

planförslaget och inte till riksintresset i stort.  
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1. INLEDNING 
 
1.1 Problemområde 
En tredjedel av Sveriges befolkning lever i dag i kustområdena och 97 % av den totala 

befolkningsökningen som skett de senaste 10 åren har skett inom 5 km från kusten. Många av 

dessa områden har unika natur-, kultur och rekreationsvärden och innefattar några av Sveriges 

och Europas mest attraktiva och värdefulla områden. I dessa områden är samtidigt många, inte 

sällan konkurrerande, intressen koncentrerade. Trots att Sverige ur europeiska mått sett, har 

förhållandevis lång kuststräcka och lågt befolkningsantal är anspråken och förändringstrycket i 

kustområdena stora (Boverket 2006, s. 11, 19). Längs västkusten, Skåne och Blekinges kust samt 

i hela Stockholms skärgård sker en stor inflyttning och bebyggelsetrycket är högt. Framförallt 

växer tätorterna i dessa områden vilket leder till att den tätortsnära naturen tas i anspråk för 

bebyggelse (Boverket 2006, s. 26). Naturvårdsverket beskriver en utveckling som går mot att 

allmänningar styckas upp i tomter, stigar görs om till bilvägar och parkering och strandängar 

omvandlas till gräsmattor (Naturvårdsverket citerat i Boverket 2006, s. 30-32).  

I den fysiska riksplaneringen lades grunden för de riksintressebestämmelser som idag finns i 4:e 

kap. miljöbalken som är till för att skydda kust- och skärgårdsområdena från en oåterkallelig 

markanvändning. Bestämmelserna har levt kvar i sin ursprungliga form, med endast små 

förändringar, och speglar därmed de frågor som var aktuella för över 25 år sedan. En del av de 

samhällsintressen som var prioriterade och viktiga då är inte lika viktiga idag och nya 

samhällsintressen har tillkommit (Miljödepartementet 2013, s. 6).  

Flera myndigheter och instanser har sedan övergången från den fysiska riksplaneringen till 

införandet av naturresurslagen 1987 (som sedermera infördes i miljöbalken) kritiserat och haft 

synpunkter på tillämpningen av riksintressebestämmelserna i främst 3:e kapitlet men även i 4:e 

kapitlet i miljöbalken. Boverket menar bl. a. att tillämpningen i flera avseenden inte är förenlig 

med bestämmelsernas innehåll och syfte (Miljödepartementet 2013, s. 4). Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) skriver i rapporten Hantering av riksintressen (2011) att processerna med att 

utse och beskriva riksintressen har havererat och att systemet slutat fungera. Många kommuner 

idag upplever riksintressena i den egna kommunen som en belastning. Riksintressena är ofta 

dåligt avgränsade, består av föråldrat eller inaktuellt underlag samt saknar avvägningar mellan 

olika intressen (Sveriges kommuner och landsting 2011, s. 6-7,12-13).  

Både SKL och Boverket menar att med ett riksintresseintressesystem som slutat att fungera och 

en samhällsutveckling som innebär ett stort exploateringstryck för kommunerna, riskerar många 

av våra värdefulla kust- och skärgårdsmiljöer att förlora sitt skydd. I ljuset av ovan nämnda 

utveckling av Sveriges kust- och skärgårdsområden är denna aspekt ytterst relevant att studera.  
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1.2 Problemformulering 
Ett ständigt ökande exploateringstryck i kust- och skärgårdsområdena står i konflikt med det 

faktum att dessa områden nästan alltid omfattas av riksintressebestämmelser. I denna redan 

konfliktfyllda situation riskerar bevarandevärdena att gå förlorade då riksintressesystemet 

urholkats och inte fungerar som det ursprungligen var tänkt. Begreppet påtaglig skada används 

för att definiera vilken skada en åtgärd eller exploatering innebär för riksintresset. Vilken 

innebörd som läggs i begreppet kan således avgörande för vad som tillåts inom området och i 

vilken grad våra kust- och skärgårdsområden kommer vara exploaterade i framtiden.   

 
1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera hur hanteringen av riksintressena enligt 4:e kap. 1-4 § § 

miljöbalken fungerar idag i förhållande till systemets ursprungliga intentioner genom att 

undersöka om det finns brister i hur riksintressesystemet fungerar i dag och vad det i så fall kan 

få för konsekvenser för markanvändningen. Syftet är även att studera hur exploateringstrycket i 

kust- och skärgårdsområden påverkar avvägningen mellan exploatering och bevarande i 

tillämpningen av bestämmelserna i 4:e kap. 1- 4 § § miljöbalken. 

 
1.4 Frågeställningar 

• Hur förhåller sig planläggningen av detaljplaner inom område för riksintresse enligt 4:e 

kap 1-4 § § miljöbalken, till lagstiftningens intentioner?  

 

• Hur använder kommuner och statliga myndigheter begreppet påtaglig skada och vad får 

det för konsekvenser för de utpekade riksintresseområdena i 4:e kap. 1-4 § § 

miljöbalken? 

 

• Finns det någon skillnad mellan tillämpningen av riksintressebestämmelserna enligt 4:e 

kap 1-4 § § miljöbalken, beroende på geografiskt läge, exploateringstryck samt vilka 

paragrafer som områdes omfattas av? 

 

• Av de planer som överprövas, vilka argument har använts och vilket utfall har planerna 

fått? 
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2. BAKGRUND 
 

I detta kapitel presenteras den historiska kontext som systemet med riksintressena har sitt 

ursprung i. Kapitlet är upplagt kronologiskt och tar sin utgångspunkt i den fysiska 

riksplaneringen under 1960-talet då det fanns ett stort behov av att skapa nationella riktlinjer för 

att skydda de områden som var bevarandevärda mot den ökande exploateringen. Sedan följer en 

kort redogörelse för införandet av naturresurslagen och plan- och bygglagen samt den 

lagstiftning som är gällande idag: nya plan- och bygglagen och miljöbalken. Fokus ligger på 

skyddet av kust- och skärgårdsområdena som idag finns i miljöbalkens fjärde kapitel och som 

denna uppsats syftar till att studera. Att plan- och bygglagens framväxt finns med är p.g.a. att det 

är genom den som riksintressena ska tillämpas. Att beskriva i vilken kontext riksintressesystemet 

har vuxit fram är avgörande för förståelsen av hur tillämpningen ser ut idag då det fortfarande 

kvarstår en konflikt mellan exploatering och bevarande i kust- och skärgårdsområden. 

Avslutningsvis presenteras vilken roll kommunerna och länsstyrelserna har idag när det gäller 

hanteringen av riksintressena och vilken roll begreppet påtaglig skada har för vilka konsekvenser 

som ett ingrepp kan få för riksintresset. 

 

2.1 Riksintressesystemets framväxt   

2.1.1 1960-talet: Den fysiska riksplaneringen introduceras  
Den fysiska riksplaneringen inleddes i mitten av 1960-talet för att bättre kontrollera utbyggnaden 

av landets tätorter, ökad fritidsbebyggelse och ökade industrietableringar (Karlsson, Näsvall, 

Svensson, & Thufvesson 1986, s. 131; Forsberg 1992, s. 11; Civildepartementet 1971, s. 21-22; 

Segrell 1995, s. 18-19). Grundprincipen med den fysiska riksplaneringen var att från centralt håll 

väga olika naturresurser mot varandra och ta fram riktlinjer för hushållningen av dessa. Det 

statliga inflytandet skulle utformas så att minsta möjliga intrång i det kommunala 

självbestämmandet uppstod. En av de viktigaste intentionerna med den fysiska riksplaneringen 

var att det skulle finnas ett fortlöpande utbyte mellan de olika nivåerna i samhället 

(Bostadsdepartementet 1978, s. 18). Riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen hade ingen rättslig 

verkan utan var endast vägledande vid beslut om markanvändning (Bostadsdepartementet 1981, 

s. 6, 9, 16-17). 

2.1.2 1970-talet: Fortsatt fysisk riksplanering 
Arbetet med att fullfölja och vidareutveckla riktlinjerna för hushållningen av mark- och 

vattenområden fördes under 1970-talet vidare till ett programskede och ett planeringsskede då 

bl.a. kommunöversikten (som senare utvecklades till översiktsplanen) infördes för att ge 

vägledning i konkreta ärenden rörande markanvändning samt att tjäna som ett instrument för att 

samordna nationella och kommunala intressen. Utöver kommunöversikten togs två olika former 

av riktlinjer fram, dels de verksamhetsanknutna riktlinjerna som togs fram av 

sektorsmyndigheterna och dels de geografiska riktlinjerna som togs fram av riksdagen. De 
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geografiska riktlinjerna angav vilken markanvändning, exempelvis friluftsliv, naturvård, 

lokalisering av viss industri, som skulle prioriteras i olika geografiska områden 

(Bostadsdepartementet 1981, s. 4-6, 10, 15-16). Till de geografiska områdena hörde kusterna som 

delades in i högexploaterad-, obruten, övrig kust samt Öland och Gotland (Forsberg 1992, s. 

104-106). Målsättningen med riktlinjerna för kustområdena var att i möjligaste mån bevara och ta 

tillvara på de rekreativa värdena som områdena erbjöd. Anledningen till att det föreslogs 

riktlinjer för just kustområdena var för att många enskilda personer för eget bruk förvärvat mark 

och byggt fritidshus vilket begränsat tillgängligheten till stränderna för allmänheten 

(Civildepartementet 1971, s. 339; Bostadsdepartementet 1976, s. 51). 

2.1.3 1980-talet: naturresurslagen och plan- och bygglagen  
1985 presenterade regeringen en proposition om en ny lagstiftning, naturresurslagen. Den nya 

lagstiftningen skulle träda i kraft 1987, samtidigt som den första plan- och bygglagen (Karlsson et 

al. 1986, s. 74, 78). I naturresurslagens tredje kapitel infördes de särskilda 

hushållningsbestämmelserna för vissa geografiska områden som baserades på de geografiska 

riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen. Områdena ansågs i sin helhet vara av riksintresse 

(Bostadsdepartementet 1986a, s. 79-81, 170). I och med införandet av plan- och bygglagen och 

naturresurslagen lagfästes riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen och statens möjligheter att 

ingripa i den fysiska planeringen inskränktes genom att begränsas till att bl.a. beröra 

riksintressena (Bostadsdepartementet 1986a, s. 30). I den nya lagstiftningen skulle kommunen, i 

planläggning enligt plan- och bygglagen, tillämpa naturresurslagens hushållningsregler genom att 

ha en aktuell översiktsplan där riksintressena skulle tillgodoses (Karlsson et al. 1986, s. 79; 

Statens Planverk 1988, s. 11). Riksintressena fick sedan bindande verkan genom detaljplaner och 

områdesbestämmelser (Bostadsdepartementet 1986a, s. 10, 29).  

2.1.4 1990-talet: Miljöbalken 
De bestämmelser som fanns i naturresurslagens tredje kapitel som behandlade riksintressena 

infördes utan ändringar i miljöbalkens fjärde kapitel 1999 (Miljödepartementet 1998 del 1, s. 239- 

240, 243). Syftet med riksintressebestämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel var att 

en avvägning skulle göras mellan bevarande- och exploateringsintressen ur ett långsiktigt 

hållbarhetsperspektiv. Införandet av naturresurslagen i miljöbalken innebar att det skapades en 

starkare koppling mellan markanvändnings- och miljöfrågorna vilket underlättar samordnandet 

av sektorsövergripande bedömningar (Miljödepartementet 1998 del 1, s. 241-242). Kommunens 

roll när det gäller att ta hänsyn till de allmänna intressena och riksintressena är oförändrad från 

naturresurslagen (Miljödepartementet 1998, s. 573-574).  

Nedan presenteras de paragrafer (1-4 § §) i miljöbalkens fjärde kapitel: Särskilda bestämmelser 

för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet som är gällande idag (2014) och 

som denna uppsats syftar till att studera. 

Den första paragrafen omfattar alla de övriga paragraferna (2-8 § §) i 4:e kapitlet:  

 

1 § De områden som anges i 2–7 § § är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 

områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma 
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till stånd i dessa områden endast om det inte möter något hinder enligt 2–7 § § och om det kan 

ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur och kulturvärden. 

Bestämmelserna i första stycket och 2–6 § § utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga 

tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för 

totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte heller hinder för 

anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av ämnen eller material som avses i 3 kap. 7 § 

andra stycket. (SFS 1998:808). 

 

I den andra paragrafen beskrivs att områden för turism och friluftsliv, främst det rörliga 

friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploatering: 

 

2 § Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 

intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 

ingrepp i miljön:  

Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil, Kustområdet i 

Halland, Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden, Kustområdet i Skåne från 

Örnahusen söder om Skillinge till Åhus, Kustområdena och skärgårdarna i Småland och 

Östergötland från Oskarshamn till Arkösund, Kustområdena och skärgårdarna i Södermanland 

och Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö, Kustområdet och skärgården i 

Ångermanland från Storfjärden vid Ångermanälvens mynning till Skagsudde, Kustområdet och 

skärgården i Norrbotten från Bondöfjärden till riksgränsen mot Finland, Öland, Gotland, […] 

(SFS 1998:808). 

 

I den tredje paragrafen anges den bestämmelse som omfattar de obrutna kustområdena och 

Öland som går ut på att områdenas karaktär skall bevaras och skyddas från industriella 

anläggningar:  

 

3 § Inom kustområdena och skärgårdarna i Bohuslän från gränsen mot Norge till Brofjorden, i 

Småland och Östergötland från Simpevarp till Arkösund och i Ångermanland från Storfjärden 

vid Ångermanälvens mynning till Skagsudde samt på Öland får anläggningar som avses i 17 

kap. 1 § 1–11 och 17 inte komma till stånd. (SFS 1998:808). 

 

I den fjärde paragrafen beskrivs de områden som tidigare omfattas av riktlinjerna för den 

högexploaterade kusten: 

 

4 § Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp och från Arkösund till 

Forsmark, utmed Gotlands kust, på Östergarn och Storsundret på Gotland samt på Fårö får 
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fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om 

det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan 

som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora 

tätortsregionerna. Inom områden som avses i första stycket får anläggningar som avses i 17 kap. 1 

§ 1–7 och 10–11 komma till stånd endast på platser där det redan finns anläggningar som skall 

prövas enligt angivna lagrum (SFS 1998:808). 

 

2.2 Hanteringen av riksintressena idag  

2.2.1 Kommunernas och länsstyrelsernas roll 
Den 2 maj 2011 infördes en nya plan- och bygglag som ersatte den gamla från 1987. Det har 

genom lagförslaget blivit möjligt att begära planbesked av kommunen vilket innebär att privata 

aktörer kan ta initiativ till att starta en planprocess (Boverket 2014d). Kommunerna har enligt 

nya plan- och bygglagen ansvar för hanteringen av riksintressena inom kommunen. Kommunen 

ska hantera och tillgodose riksintressena i översiktsplanen som sedan ligger till grund för 

detaljplaner och områdesbestämmelser (Miljödepartementet 2010, s. 127; SFS 2010:900).  

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för hanteringen av riksintressena inom länet. Om 

länsstyrelsen inte anser att kommunen har hanterat dessa på ett tillfredsställande vis kan de välja 

att pröva och upphäva kommunens antagande. Länsstyrelsens beslut att upphäva en detaljplan 

enligt 11 kap. 10 § får överklagas till regeringen enligt 13 kap. 5 § (tidigare 13 kap 4 §)(SFS 

2010:900). 

Enligt Boverket överprövades 40 detaljplaner av länsstyrelsen 2013 med stöd av 11 kap. 10 §. 

Den största delen av de upphävda planerna prövades med anledning av 11 kap 10 § 5 punkten, 

d.v.s. på grund av säkerhet och risk för olyckor (Boverket 2014a). Fyra av dessa upphävdes med 

anledning av att riksintressena inte tillgodosetts (Boverket 2014b). I tabellen nedan visas en 

samanställning av antagna, upphävda och överprövade detaljplaner mellan åren 2009 och 2013.  

 

Detaljplanestatistik   2009 2010 2011 2012 2013 

          Antagna 2049 1941 1703 1753 1770 

          Överklagade 471 486 337 410 381 

Upphävda 35 40 27 29 33 

Överprövade enligt PBL 11:10              29 21 25 30 40 

varav hänvisning till riksintresse 13 6 - 6 14 

Upphävda enligt PBL 11:11 8 6 11 14 11 

 varav hänvisning till riksintresse 7 - - 4 4 

Tabell 1: Sammanställning av antagna och överprövade detaljplaner. (Boverket 2014c) 

 

De fyra detaljplaner som upphävdes med stöd av 11 kap 11 § PBL har inte legat i någon av 

kustkommunerna (Boverket 2014b). Sammantaget är det mindre än 1 % av alla antagna 

detaljplaner som upphävs av länsstyrelsen inom ramen för statlig tillsyn (Boverket 2014a).  
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2.2.2 Påtaglig skada  
Enligt 1 § i 4:e kap. miljöbalken står det att exploatering endast får komma till stånd om den inte 

innebär att de natur- och kulturvärdena i området inte påtagligt skadas. Påtaglig skada får därmed 

en avgörande roll vid länsstyrelsens prövning om de anser att planen har tillgodosett 

riksintressena på ett tillfredställande sätt. Boverket menar att bedömningen om ett ingrepp 

medför påtaglig skada bör vara platsspecifik och knuten till en viss åtgärd. Ett ingrepp som 

innebär att området förlorar sitt värde innebär att det påtagligt skadas (Boverket 2014e). 

Karlsson (2007) menar att det största hotet mot riksintresset är att dess helhetsvärde går förlorat 

genom att det i enskilda ärenden och lokaliseringsprövningar är svårt att ta hänsyn till kumulativa 

effekter som sammantaget kan påtagligt skada området (Karlsson 2007, s. 29-31). Enligt 

Naturvårdsverkets allmänna råd om påtaglig skada innebär begreppet att ”påtaglig skada på natur- 

eller kulturmiljön kan uppstå om en åtgärd kan mer än betydligt skada något eller några av de natur- kultur-, 

eller friluftsvärden som utgör grunden för riksintresset.” (Naturvårdsverkets författningssamling 2005, s. 

1). Ett ingrepp som endast berör en liten del av området, eller ligger utanför området, kan ändå 

ha så pass negativ inverkan att området påtagligt skadas (Naturvårdsverkets författningssamling 

2005, s. 1). Även Karlsson (2007) menar att små ingrepp kan påtagligt skada hela 

riksintresseområdet, särskilt om de är orörda sedan tidigare (Karlsson 2007, s. 42).  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

De teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats kommer att baseras på begreppen 

government och governance som beskriver två olika syn på hur samhällsstyrningen ser ut. 

Undersökningen är baserad på antagandet om att det skett en förskjutning i samhällsstyrningen 

från government till governance där government är en del av det övergripande 

governanceperspektivet. Governance kommer sedan att beskrivas ur ett fysiskt 

planeringsperspektiv genom Emmelin och Lermans (2006) två beskriva paradigm, plan- och 

miljöparadigmen för att sedan operationaliseras genom Nuissl och Heinrichs (2011) fyra 

analysverktyg; aktörer, relationer, institutionella ramverk och beslutsprocess. Det är utifrån de 

fyra analysverktygen som det empiriska materialet i denna uppsats kommer att analyseras.  

 

3.1 Samhällsstyrning i förändring – från government till governance  
Traditionellt sätt har staten haft en viktig roll som lagstiftare och tillhandahållare av resurser för 

välfärd, utbildning, bostäder och infrastruktur. Samhällsstyrningen kan sägas ha präglats av 

government. Detta har dock förändrats (Healey 2010, s. 52). Till följd av den statsfinansiella krisen, 

avregleringar och omprövningar av offentliga åtaganden, utvecklades i Sverige under 1980-talet 

och 1990-talet nya modeller för styrning och kontroll. Statens roll och mål har blivit mer 

komplexa då de idag ska leva upp till medborgarnas krav samtidigt som den ska ha det 

övergripande ansvaret (Pierre & Sundström 2009, s. 9). Det innebär alltså inte att staten upphört 

att styra utan snarare att formen för styrning har ändrats (Pierre & Sundström 2009, s. 8, 14). 

Statens roll har gått från att vara top-down styrd till att bli bottom-up styrd då staten istället för att ge 

direktiv, ska stötta medborgarna att vara delaktiga i besluten (Pierre & Sundström 2009, s. 18). 

Förändringar i relationen mellan stat och samhälle kan beskrivas som en förskjutning i den 

offentliga förvaltningen mot att bli mer marknadsorienterad (Montin & Hedlund 2009, s. 10). 

Även EU:s ökade inflytande och internationaliseringen bedöms ha haft stor inverkan på 

samhällsstyrningen då bl.a. ny lagstiftning och direktiv kräver samarbete mellan offentliga 

myndigheter och privata företag för att exempelvis kunna söka stöd i strukturfonder. En 

utveckling av partnerskap och samordning kan därför i allt större utsträckning sägas prägla 

samhällsstyrningen (Pierre & Sundström 2009, s. 8). Pierre och Peters refererat i Montin och 

Hedlund (2009) beskriver utvecklingen som att den nationella politiken successivt flyttas utåt till 

EU och globalisering samtidigt som den förflyttas neråt till kommuner och regioner genom 

delegering och decentralisering samt utåt till privata företag (Montin & Hedlund 2009, s. 11). 

Samhällsstyrningen har därmed gått ifrån government till ett heltäckande governance-perspektiv där 

government finns innefattat (Pierre & Sundström 2009, s. 8; Nuissl & Heinrichs 2011, s. 49). En 

förändring från government till governance kan uttryckas som från centralstyrning till interaktiv 

samhällsstyrning (Montin & Hedlund 2009, s. 7). En övergång till governance menar Pierre och 

Sundström (2009) är ett sätt att utmana den traditionella representativa demokratin. I en mer 

traditionell styrningsmodell, som i högra grad präglas av government, finns tydliga gränser mellan 

vad som är offentligt och vad som är privat och det finns en tydlighet i vilka regler och politisk 
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styrning som är aktuell. Ur ett governanceperspektiv har staten genom ett ökat fokus på 

processer, frångått den formella rollen som styrande och kontrollerande, och istället övergått till 

att hantera riktlinjer, mål, råd och information samt till att sätta ramarna för olika nätverk samt 

att stå för finansiering. Genom en övergång till ett samhälle som i större grad präglas av 

governance, blir gränserna mellan offentligt och privat mer otydliga då avståndet mellan 

politikerna och tjänstemännen ökar. Vem som har ansvaret för utvecklingen blir därför en viktig 

fråga i governance-diskussionen (Pierre & Sundström 2009, s. 17-18). 

Den kritik som riktats mot governanceperspektivet berör det faktum att beslut i samhället, i allt 

större utsträckning, fattas av privata aktörer vilket tenderar att hota den representativa 

demokratin, legitimiteten och tillförlitligheten i beslut, vilket tidigare säkerställts av staten. 

Kritiken berör även antagandet om att involverandet av fler aktörer och perspektiv i 

beslutsprocessen skulle förbättra effektiviteten och rationaliteten i processen och på så sätt 

reducera antalet potentiella konflikter mellan motstridiga intressen. Denna process tenderar att 

bli mer kostsam än effektiv och rationell. Att involvera alla aktörer i en beslutsprocess, garanterar 

inte att de allmänna värdena finns representerade. Ett sådant angreppsätt hindrar istället 

motstridiga intressen, som är civilsamhällets verklighet (Nuissl och Heinrichs 2011, s. 51). Det 

råder även delade meningar om den förändring som en förskjutning från government till 

governance innebär, handlar om nationella och globala förhållanden eller mindre om 

förskjutningar av statens och politikens roll i samhällsutvecklingen. Eller är governance bara en 

ny betäckning på en redan befintlig företeelse (Montin & Hedlund 2009, s. 9)?  

En annan svaghet inom governance är att staten ofta behandlas som en enhet fast den egentligen 

består av olika sektorer, myndigheter och tjänstemän på flera olika nivåer (Pierre & Sundström 

2009, s. 15). Andra hävdar att governance innebär en försvagning av staten. Detta menar dock 

Pierre (2009) bara delvis är sant eftersom det är ett politiskt beslut att t.ex. skära ner på den 

offentliga sektorn och låta privata aktörer ta över (Pierre 2009, s. 43). Många forskare hävdar 

även att governance skulle vara ett nytt fenomen. Men det menar Pierre (2009) att är en myt. Det 

nya som beskrivs är ofta en mer eller mindre institutionaliserad samverkan mellan offentliga och 

privata aktörer. Detta har dock funnits i Skandinavien och Västeuropa länge, men har utökats i 

och med EUs strukturfondsprogram (Pierre 2009, s. 40). Fenomenet beskrivs som nytt eftersom 

det är nytt i Storbritannien och USA. Det som tillkommit är att det vuxit fram nya former under 

de senaste decennierna (Pierre 2009, s. 42).  

 

3.2 Samhällsstyrning inom den fysiska planeringen  
Nuissl och Heinrichs (2011) menar att den fysiska planeringen innehåller många element 

förknippade med governance. Hur samhällsstyrningen ser ut påverkar i stor utsträckning hur den 

fysiska planeringen praktiseras. Trots detta har få undersökningar gjorts gällande governance ur 

ett planeringsperspektiv (Nuissl och Heinrichs 2011, s. 47).  En förändring av samhällsstyrningen 

kan därför användas som förklaringsmodell för att undersöka i vilket samhällsklimat de bägge 

lagstiftningarna miljöbalken och plan- och bygglagen tillkommit samt hur synen på och 

tillämpningen av riksintressesystemet enligt dessa har förändrats och fungerar idag. När det gäller 

riksintressena omfattas de av miljöbalken men ska vid planläggning vägas gentemot andra 



 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER | 19 

 

intressen enligt plan- och bygglagen. I denna uppsats kommer Emmelin och Lermans (2006) två 

paradigm användas för att beskriva två skilda synsätt, präglade av olika syn på samhällsstyrning, 

att användas för att förklara problematiken med att riksintressesystemet och dess koppling till de 

två lagstiftningarna, miljöbalken och plan- och bygglagen. 

Emmelin och Lerman (2006) beskriver de förändringar som sker i den fysiska planeringen 

utifrån att det finns två olika paradigm, planparadigmet och miljöparadigmet. Planparadigmet 

utgår ifrån att förändringar i markanvändningen styrs av avvägningar mellan olika intressen 

medan miljöparadigmet styrs av mätbara värden, normer och riktlinjer som styr graden av 

påverkan på naturen (Emmelin & Lerman, 2006, s. 2, 12, 14). Planparadigmet präglas i stor 

utsträckning av plan- och bygglagen som går ut på att väga olika intressen mot varandra medan 

miljöparadigmet i stället kan kopplas till miljöbalken.  

3.2.1 Planparadigmet 
Planparadigmet präglas i stor utsträckning av plan- och bygglagen som går ut på att väga olika 

intressen mot varandra. Ett beslut utifrån planparadigmet bedöms vara legitimt om det 

genomgått en process där de olika intressena kommit till tals och där avvägningen gjorts som 

vilar på den representativa demokratiska församlingen, dvs en kommunikativ rationalitet. Inom 

planparadigmet är det viktigare att uppnå konsensus än att beslutet är vetenskapligt korrekt 

(Emmelin & Lerman, 2006, s. 14). När det gäller planparadigmet sker styrningen främst på lokal 

nivå. Genom det kommunala planmonopolet sker styrningen av den fysiska planeringen i form 

av olika restriktioner (Emmelin & Lerman, 2006, s. 13-14).  

3.2.2 Miljöparadigmet 
Miljöparadigmet skiljer sig från planparadigmets avvägande förhållningssätt genom att det har ett 

mer naturvetenskapligt förhållningssätt som strävar efter det ”naturliga” tillståndet i naturen. 

Centralt för miljöparadigmet är att miljön ses som en kollektiv nytta och att naturen i sig har ett 

högt egenvärde. Mätbara värden, normer och riktlinjer, används inom miljöparadigmet för att 

styra graden av påverkan på naturen samt för att definiera handlingsutrymmet för tillväxt och 

planering (Emmelin & Lerman, 2006, s. 2, 12). Miljöparadigmet präglas i stor utsträckning av 

miljöbalken. När det gäller miljöbalken återfinns även kopplingar till planparadigmet genom t.ex. 

riksintressena som ska avvägas. Inom miljöparadigmet finns en tydlig central styrning, en s.k. 

top-down styrning. Beslut inom miljöparadigmet är baserade på god vetenskaplig kunskap 

genom en rationell process. Vilken grad av påverkan på det naturliga tillståndet som är 

acceptabelt och vilka tillstånd som är önskvärda, värderas och besvaras bäst av experter. Genom 

att kvantifiera värden i naturen går det att fatta ”rätt” beslut genom s.k. kalkylerande rationalitet. 

De två paradigmen har olika sätt att se på hur makten ska fördelas på olika nivåer, hur 

förhållandet mellan expertkunskaper och lokalt självbestämmande ska se ut samt hur relationen 

mellan tjänstemän och politiker ska fungera. Miljöparadigmet präglas av en tilltro till experter 

och central styrning medan planparadigmet istället lägger stor vikt vid att lokalt kunna avväga 

mellan olika intressen. Att planeringsbeslut fattas av politiker på kommunal nivå medan 

miljöbeslut fattas på central nivå, kan bli problematiskt när det kommer till t.ex. riksintressen 

som återfinns i miljöbalken men som på lokal nivå skall tillämpas genom plan- och bygglagen 

(Emmelin & Lerman 2006, s. 12).  
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Plan- och miljöparadigmen förhåller sig därmed olika till hur styrningen bör ske samt hur 

legitima beslut fattas. Dessa två dimensioner kan studeras utifrån figur 1 nedan där de bägge 

paradigmen finns representerade som två ytterligheter (Emmelin & Lerman 2006, s. 14-15).  

 
Figur 1: Illustration över hur plan- och miljöparadigmen förhåller sig till beslutsfattande 
och styrning (Emmelin & Lerman 2006, s. 15) 

 

I figur 1 finns de bägge paradigmen representerade som två ytterligheter där miljöparadigmet 

befinner sig i den första kvadraten (överst till vänster) där styrningen främst sker centralt och 

legitima beslut fattas av experter, genom kalkylerande rationalitet där det ofta finns en sanning 

och en rätt väg att gå som innebär minst påverkan på naturen. I den tredje kvadraten (nederst till 

höger) finns planparadigmet som har en starkare koppling till den lokala samhällsstyrningen, i 

form av det kommunala planmonopolet och där legitima beslut fattas genom en kommunikativ 

rationalitet.  

 

3.3 Operationalisering  
För att analysera empirin i denna uppsats kommer Nuissl och Heinrichs (2011) analysverktyg 

användas. Analysverktygen är relevanta eftersom de har en stark koppling till hur 

samhällsstyrningen ser ut. Verktygen går ut på att studera governance genom att studera aktörer, 

relationer, institutionella ramverk samt beslutsprocessen. I denna uppsats kommer verktygen att 

användas för att analysera planprocesser. Genom att studera aktörer är förhoppningen att det ska 

gå att urskilja vilka som varit delaktiga i processen och vilka som inte har det. Hur aktörerna är 

organiserade och vilka relationer de har sinsimellan ska studeras eftersom de visar på vilket 

samspel och eller konflikter som finns. De institutionella ramverken, både formella och 

informella styr i vilken omfattning aktörerna är delaktiga i processen. I den här uppsatsen 

kommer tyngdpunkten ligga vid de formella ramverken eftersom de framförallt syns i 

dokumenten. För att studera beslutsprocessen är det nödvändigt att belysa vilka lagar och regler 

som använts i realiteten, för att på så vis avgöra vilka privata och offentliga aktörer som fått sina 

intressen tillgodosedda och vilka som inte har det (Nuissl och Heinrichs 2011, s. 53-55). Det är 

här kopplingen till miljöbalken och plan- och bygglagen främst kommer ske. Nedan följer en 

beskrivning av analysverktygen.  

 



 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER | 21 

 

3.3.1 Aktörer 
Eftersom governance-perspektivet är så pass övergripande i sin karaktär menar Pierre och 

Sundström (2009) att dess egenskaper bör studeras tillsammans med aktörer för att kunna 

förklaras och för att studera aktörerna krävs även en studie av vilka institutioner som är 

involverade eftersom de i sin tur påverkar aktörernas beteende (Pierre & Sundström 2009, s. 11). 

Det är viktigt att utreda vilka individer och grupper som tar en aktiv roll i planeringsprocessen 

och vilka som inte gör det. När aktörerna har definierats undersöks deras roller, intressen, makt, 

resurser och finansiella medel samt vilket socialt kapital de har och vilka kunskaper de besitter 

(Nuissl och Heinrichs 2011, s. 53). När det kommer till den fysiska planeringen handlar detta 

främst om att studera vilken roll stat, kommun, privata aktörer och enskilda haft i en specifik 

planprocess. 

 3.3.2 Relationer 
Att olika aktörer sitter på olika kunskap inom en process vilket leder till ett ömsesidigt beroende. 

Viktiga resurser som staten har är bl.a. demokratisk legitimitet, lagstiftning, pengar, expertis, 

utformning av regler och kontroll samt medlingskapacitet. Viktigt inom den privata sektorn är 

istället expertis, rykte, tillgång till media, gruppmandat och genomförande av policys (Pierre & 

Sundström 2009, s. 10). Hur aktörerna är organiserade är viktigt att studera eftersom de visar på 

vilket samspel som finns mellan aktörerna i en planeringsprocess. Aktörerna kan ingå i 

koalitioner eller oppositioner beroende på om de har eniga eller konflikterande intressen. 

Aktörerna kan samspela vertikalt, definierade av olika verksamhetsområden och administrativa 

system, eller så kan de samspela horisontellt genom olika nätverk som exempelvis Non-

Governmental-Organisations (NGOs) (Nuissl och Heinrichs 2011, s. 54). Inom den fysiska 

planering kan det spela stor roll för utfallet i en process vad de olika aktörerna har haft för 

relation sinsemellan.  

3.3.3 Institutionellt ramverk  
De finns både formella och informella institutionella ramverk. Kontexten av dessa kan påverka 

aktörernas beslut och därmed handling. Det  formella ramverket karakteriseras av är lagar, regler, 

planer och konstitutionella mekanismer av offentlig kontroll som exempelvis invånarnas lagliga 

rätt att delta i planeringen medan det informella ramverken är mer otydliga. Både formella och 

informella ramverk påverkar individernas förväntningar och uppträdande. Ett alltför omfattande 

formellt institutionellt ramverk är ofta bra för att skapa kontroll över beslutsfattandeprocesserna 

men kan samtidigt förhindra flexibilitet och förändring som oftare karakteriserar informella 

institutionellt ramverk (Nuissl och Heinrichs 2011, s. 54). När det kommer till hanteringen av 

riksintressena går dess formella ramverk att kopplas till både miljöbalken och plan- och 

bygglagen och kan därmed delvis förklaras utifrån Emmelin och Lermans plan- och 

miljöparadigm.   

3.3.4 Beslutsprocessen 
För att studera beslutsprocessen är det nödvändigt att belysa vilka lagar och regler som använts i 

realiteten, för att på så vis avgöra vilka privata och offentliga aktörer som fått sina intressen 

tillgodosedda och vilka som inte har det. Hur data och information hanteras och kommuniceras 

är av stor vikt och kan vara avgörande för vilka som är delaktiga i ett beslut. Det är avgörande att 
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känna till de mekanismer av social interaktion som används för att kordinera intressen och lösa 

konflikter. Detta gäller både horisontellt och vertiklat mellan myndigheter och representanter. 

Att processen är transparant är därmed viktigt (Nuissl och Heinrichs 2011, s. 54-55). Inom den 

fysiska planeringen kan beslut gällande hanteringen av riksintressen fattas antingen genom 

kalkylerande rationalitet (miljöparadigmet) och kommunikativ rationalitet (planparadigmet) vilka 

diskuteras mer ingående ovan. 
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4. METOD OCH MATERIAL 
 

Denna uppsats forskningsdesign, metod, insamling av data samt analys av empiri är uppdelad i 

två delar. Den första delen består av en tvärsnittsdesign som möjliggör en bred studie genom en 

kvantitativ innehållsanalys. Metoden används för att besvara frågeställning 1,2 och 3. Del 2 

består av en flerfallstudiedesign med en kvalitativ innehållsanalys som metod. Flerfallstudien 

möjliggör en jämförelse och en djupare undersökning av frågeställning 1, 2 och 4. De två delarna 

kommer därmed ge två olika typer av resultat på frågeställning 1 och 2, och kan därmed sägas 

komplettera varandra.  

 

4.1 Tvärsnittsdesign 
En tvärsnittsdesign används för att samla in data från fler än ett fall vid en tidpunkt för att få 

fram kvantifierbar data. Designen används för att få fram variation, vilket endast kan uppstå om 

studien baseras på fler än ett fall. I en tvärsnittsdesign är det viktigt att data samlas in simultant 

och systematiskt från de olika fallen och att forskaren redogör för hur fallen valts ut och vilka 

variabler som använts (Bryman 2008, s. 64-66). Inom kvantitativ forskning, som tvärsnittsdesign 

är ett exempel på, är generaliserbarhet och representativitet viktiga aspekter. Olika former av 

urval görs därför för att studera andelar av en population och genom andelen kunna generalisera 

resultatet till hela populationen (Bryman 2008, s. 169). Det som är specifikt för 

tvärsnittsdesignen är således att den berör fler en ett fall, att insamlingen av data sker under en 

specifik tidpunkt, att data är kvantitativ eller kvantifierbar samt att den används för att se 

sambandsmönster (Bryman 2008, s. 64).  

 

4.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 
En kvantitativ innehållsanalys är en av metoderna som är lämplig att använda inom en 

tvärsnittsdesign (Bryman 2008, s. 84). Innehållsanalysen används för att kvantifiera förekomsten 

av en företeelse i dokument och texter utifrån förutbestämda kategorier (Boréus & Bergström 

(red.) 2012, s. 50; Bryman 2008, s. 283). En kvantitativ innehållsanalys innebär en systematisk 

genomgång och kan användas på nästan alla former av dokument (Grønmo 2006, s.194). En 

kvantitativ innehållsanalys är användbar för att besvara frågeställningar som handlar om vad, hur 

många och hur mycket (Bryman 2008, s. 285). När en kvantitativ innehållsanalys ska genomföras är 

objektivitet och tydlighet viktiga aspekter. Det är viktigt att det tydligt framgår hur empirin ska 

analyseras i olika kategorier och att det finns lite utrymme för forskaren själv att påverka 

processen. Det är därför viktigt att analysen genomförs systematiskt d.v.s. att alla fall behandlas 

likadant. Om detta görs är undersökningen möjlig att replikera (Bryman 2008, s. 282).  

För och nackdelar med kvantitativ innehållsanalys 

En fördel med en kvantitativ innehållsanalys är att det är en relativt öppen forskningsmetod som 

möjliggör för forskaren att på ett okomplicerat vis beskriva tillvägagångssätt, utformning av 
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kodningsschema samt genomförande av analysen. Detta gör att replikerbarheten och 

reliabiliteten, d.v.s. möjligheten att genomföra studien igen och få samma resultat, är hög 

eftersom det finns få slumpmässiga faktorer. En annan fördel med en kvantitativ innehållsanalys 

är att det är en metod som inte märkbart påverkas av forskarens närvaro i och med att lite 

utrymme lämnas för tolkning av dokumenten. Metoden innebär ett flexibelt tillvägagångssätt 

som kan tillämpas på många olika datakällor (Bryman 2008, s. 296-297). 

En begränsning med den kvantitativa innehållsanalysen är att den tenderar att visa på det uttalade 

istället for det outtalade, d.v.s. det går endast att beskriva det som uttryckligen står i dokumenten 

(Boréus & Bergström (red.) 2012, s. 81). Det är inte alltid att allt material går att koda och det 

kan därmed få konsekvenser som innebär att kontexten i det enskilda fallet gås miste om 

(Bryman 2008, s. 526-527). Ytterligare nackdelar med metoden är att analysen endast kan bli så 

bra som de dokument den bygger på. I genomförandet av analysen utifrån ett kodningsschema 

kan det även vara svårt att utforma och fylla i detta utan en viss mån av tolkning. Det är även 

svårt att belysa alla intressanta aspekter i texten, utan ett visst urval måste göras (Bryman 2008, s. 

296-297).  

4.1.2 Tillvägagångssätt  
En kvantitativ innehållsanalys kommer i denna uppsats att användas för att besvara frågeställning 

1, 2 och 3. På ett översiktligt plan ämnar frågeställningarna att besvara hur hanteringen av 

riksintressena i 4:e kap. 1- 4 § § miljöbalken ser ut i kust- och skärgårdskommunerna, vilka 

geografiska skillnader som går att se, samt vad som läggs i begreppet påtaglig skada. 

Riksintressena ska enligt plan- och bygglagen avvägas i översiktsplanen för att sedan föras in i 

detaljplanerna. Att studera planbeskrivningarna till detaljplanerna inom kust- och 

skärgårdsområdena ger därför en bra bild av hur kommunerna avvägt riksintressena, hur de 

beskrivs samt vilka variationer som finns mellan kommunerna i hanteringen av riksintressena. En 

kvantitativ innehållsanalys används för att på ett systematiskt vis urskilja och undersöka om det 

finns skillnader i tillämpningen av riksintressena samt för att ta fram en så representativ och 

övergripande bild som möjligt. Eftersom den kvantitativa innehållsanalysen inte strävar efter att 

bidra med en holistisk redogörelse, passar den bra att studera hanteringen av riksintressen i 

planbeskrivningar eftersom dessa utgör en egen kategori bland flera som finns med i 

planbeskrivningen.   

Urval  

Urvalet av fall till studien har tidsmässigt begränsats till planbeskrivningar till detaljplaner som 

vunnit laga kraft under 2013. Detta för att få så aktuell data som möjligt. Att en kvantitativ 

innehållsanalys av planer som vunnit laga kraft under 2013 används för att undersöka samband. 

Detta kan endast göras om planerna är jämförbara. Ytterligare en anledning till att urvalet 

begränsats till 2013 är att en del av denna uppsats syfte är att studera hur kommunerna hanterar 

riksintressena idag i förhållande till intentionerna med riksintressesystemet. Någon succesiv 

förändring är därför inte relevant att studera. Att planerna ska ha vunnit laga kraft innebär även 

att ingen vidare överklagan eller överprövning kommer att göras, utan att ärendet är avslutat och 

att länsstyrelsen inte har några ytterligare invändningar, gällande exempelvis riksintressena som 

motiv för att överpröva planen.  
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Urvalet av studerade fall har delvis baserats på ett systematiskt urval. Det har inte funnits någon 

intern ordning mellan fallen, gällande t.ex. kommunstorlek eller läge utan alla fall har behandlats 

på samma sätt. Normalt sätt innebär ett systematiskt urval att t.ex. var fjärde inom en population 

välj ut för att ingå i studien (Bryman 2008, s. 185). I denna undersökning har inget urval gjort 

utan alla kommuner som omfattas av bestämmelserna i 4:e kap. 1-4 § § miljöbalken har funnits 

med i urvalet. Detta kallas för ett censusurval (Bryman 2008, s. 179). Systematiken i urvalet till 

denna analys ligger i att inte alla laga kraftvunna planer analyserats, utan endast de som ligger 

inom område för riksintresse enligt 4:e kap. 1-4 § § miljöbalken.  

Insamling av data 

En kvantitativ innehållsanalys kan baseras på olika former av textdokument (Bryman 2008, s. 

283). I denna undersökning har endast planbeskrivningar ingått. Planbeskrivningen är ett 

komplement till själva plankartan med bestämmelser, men det är i planbeskrivningen som 

motiven till bestämmelserna framgår. I alla fallen är det planbeskrivningen till den laga kraft 

vunna detaljplanen som har analyserats.  

Själva datainsamlingen har gjort utifrån kommunernas hemsidor där det i majoriteten av fallen 

funnits ett avsnitt med gällande planer/laga kraft vunna planer. Vilka av de laga kraftvunna 

planerna har omfattas av riksintressebestämmelserna har undersökts genom att en sökning har 

gjorts efter begreppet riksintresse och mer specifikt bestämmelser i 4:e kapitlet i 

planbeskrivningarna. De kommuner som inte har laga kraftvunna planer eller gällande planer 

publicerade på hemsidan, har kontaktats via mail där en lista över laga kraft vunna planer har 

efterfrågats.   

Kodning och analys av data 

Efter insamlingen har data analyserats utifrån ett antal förutbestämda frågor.  

De frågor som ställts till materialet har varit:  

1. Hur många planer har vunnit kraft inom kommunen under 2013? 

2. Hur många av dem omfattas av 4:e kap. 1-4 § § miljöbalken? 

3. Hur många planer som omfattas av 4:e kap. 1-4 § § miljöbalken antas i genomsnitt per 

kommun? 

4. Hur många av planerna beskriver sig ha stöd i översiktsplanen? 

5. Vem har tagit initiativ till planen? 

6. Vad har planerna haft för syfte? 

7. Hur många beskriver att planen utgör undantag för tätbebyggelse, lokalt näringsliv? 

8. Hur många beskriver att de omfattas av riksintressebestämmelser och hur många planer 

saknar helt beskrivning av riksintressen? 

9. Hur många beskriver innebörden av bestämmelserna? 

10. Hur många beskriver om planen leder till konsekvenser och påtaglig skada på 

riksintresset? 

11. Hur många beskriver att de vidtagit åtgärder för att skydda riksintresset? 
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Några av frågorna innehåller kategorivariabler, d.v.s. att variablernas innebörd inte kan 

rangordnas (Bryman 2008, s. 321). Detta gäller fråga 6-11. Resterande frågor innehåller endast 

dikatoma variabler, d.v.s. variabler som endast innefattas två alternativ (Bryman 2008, s. 321). En 

kodning har genomförts och sammanställts utifrån ovan angivna frågeställningar som i sin tur 

brutits ned ur denna studies övergripande frågeställningar. Kodning är ett viktigt steg i en 

innehållsanalys och består av två delar, dels kodningsschemat och dels dess manual. Manualen 

används för att beskriva de olika parametrarna i kodningsschemat (Bryman 2008, s. 291-292). En 

kodning används för att studera förekomsten av en företeelse. Kategorierna i kodningen kan 

bestå av ord, metaforer eller argument (Boréus & Bergström (red.) 2012, s.54- 55). Viktigt att 

tänka på i ett kodningsschema är att de olika dimensionerna inte överlappar varandra samt att 

kategorierna inom en dimension inte överlappar varandra (Bryman 2008, s. 294). 

Kodningsschemat och kodningsmanualerna finns som bilaga C sist i denna uppsats.  

Bortfall av data  

Av de 66 kommuner som helt eller delvis omfattas av riksintressebestämmelserna enligt 4:e kap. 

1-4 § § miljöbalken har tio kommuner som varken haft dokumenten publicerade på hemsidan 

eller svarat på mejlförfrågan. Dessa räknas som externt bortfall. 17 kommuner har haft planer 

som vunnit laga kraft under 2013 men som inte omfattas av riksintressebestämmelserna. Dessa 

utgör denna studies interna bortfall. När de externa och det interna bortfallet räknats bort 

kvarstår 39 kommuner och totalt 99 planer. 

 

4.2 Fallstudiedesign 
I denna uppsats har utöver en tvärsnittsdesign, även en fallstudiedesign använts. Detta för att 

studera hanteringen av riksintressena på ett mer djupgående plan. Eftersom frågeställningarna 

delvis är av förklarande art, d.v.s. hur hanteras och hur förhåller sig, lämpar det sig att använda en 

fallstudiedesign för att besvara dessa (Yin 2006, s. 22-23). I en fallstudie ligger fokus på att 

studera en företeelse på djupet snarare än att utreda dess utbreddhet och den syftar till att belysa 

det specifika snarare än det generella (Denscombe 2009, s. 62). En fallstudie används för att 

studera den aktuella företeelsen i dess kontext (Yin 2006, s. 31). Fallstudiedesignen är 

heltäckande snarare än en design för att kolla på isolerade faktorer, den är sålunda både en 

design, en datainsamlings teknik och ett tillvägagångssätt för genomförande av analys (Yin 2006, 

s. 32; Denscombe 2009, s. 62).  

Fallstudiens utformning kan variera och omfattas av både ett fall eller flera fall (flerfallstudier) 

(Yin 2006, s. 32, 68). En flerfallstudie är en fallstudie som består av flera jämförbara fall som 

visar både på vad fallen har gemensamt och vad som skiljer dem åt (Bryman 2008, s. 83). I denna 

uppsats kommer en flerfallstudie att tillämpas.  

För- och nackdelar med fallstudiedesign 

Fördelen med att använda en fallstudie som forskningsdesign är att den tillåter insamling av data 

från flera olika källor och metoder (Denscombe 2009, s. 62). Fördelen med att studera flera fall 

jämfört med att endast studera ett fall är att resultaten och beläggen ofta anses mer övertygande 

vilket resulterar i att studien ofta anses vara mer robust (Herriott & Firestone 1983 refererat i Yin 
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2006, s. 68). Desto fler fall som är med i studien desto större är sannolikheten att det blir en bra 

undersökning. Möjligheten att generalisera resultatet ökar då analysen av det enskilda fallet ställs i 

perspektiv till de andra fallen (Yin 2006, s. 76; Merriam 1994, s. 164).  

Kritik som riktas mot fallstudie som design är att den ofta har brist på stringens d.v.s. att 

undersökningen saknar systematik eller är slarvigt genomförda vilket gör att studien inte kan 

replikeras. Det är därför av stor vikt att noggrant beskriva alla steg i genomförandet av 

fallstudien. En annan vanlig kritik mot fallstudiedesignen är svårigheten att generalisera utifrån 

den (Yin 2006, s. 28; Denscombe 2009, s. 72). Flertalet förespråkare motsätter sig dock denna 

kritik genom att hävda att det inte är syftet med fallstudien (Bryman 2008, s. 79). Ytterligare 

kritik som riktas mot fallstudie som strategi är att de ofta tar lång tid att genomföra och – på 

grund av de krav som ställs på den gällande möjligheten att följa tillvägagångssättet – ofta är 

omfattade (Yin 2006, s. 28). Det kan även uppstå tekniska problem när det gäller att precisera 

gränserna för fallstudien och därmed vilket material som ska ingå (Denscombe 2009, s. 72). 

Kritik som riktas mot att använda en flerfallstudie som forskningsdesign berör det faktum att 

mindre uppmärksamhet ges åt den specifika kontexten och att fokus istället läggs på att jämföra 

och ställa de olika fallen mot varandra (Bryman 2008, s. 82-83). Ytterligare nackdel med en 

flerfallstudie är att den ofta är mycket mer resurs- och tidskrävande en vad en enskild fallstudie 

är.  

4.2.1 Kvalitativ Innehållsanalys 
En kvalitativ innehållsanalys är en av de vanligaste metoderna för analys av kvalitativa dokument. 

Analysen går ut på att man letar efter bakomliggande teman (Bryman 2008, s. 505). Efter en 

systematisk genomgång av texterna kan forskaren välja ut de delar av innehållet som är relevanta 

att analysera. Urvalet görs med utgångspunkt i problemställningen och undersökningens 

frågeställningar (Grønmo 2006, s. 191). Analysen kan användas på de flesta typer av dokument i 

form av text, tal, ljud eller bilder. Ofta pågår dataanalysen parallellt med datainsamlingen där 

forskaren gör en kategorisering av vad som är relevant av innehållet i texterna (Grønmo 2006, s. 

188,192).  

För och nackdelar med kvalitativ innehållsanalys  

En fördel med att använda en kvalitativ innehållsanalys är att det finns utrymme för alternativa 

förklaringar och tvetydigheter på ett sätt som inte är möjligt i en kvantitativ innehållsanalys. Den 

kvalitativa innehållsanalysen är också en bra metod för att undersöka komplexa situationer som 

kräver nyanserade och detaljerade beskrivningar. Den innebär även möjligheten att studera 

många olika aspekter vilket gör den till en väldigt flexibel metod (Denscombe 2009, s. 398). 

En kvalitativ innehållsanalys innebär ofta att forskaren gör tolkningar av data. Data är dessutom 

ofta ostrukturerad vilket gör att det är svårt att undvika att analysen påverkas av forskaren. Det 

kan vara svårt att slå fast om vad forskaren konkret har gjort och hur man kommit fram till 

slutsatserna. Detta kan underlättas genom att tillvägagångsättet beskrivs på ett tydligt vis 

(Bryman 2008, s. 370). Ytterligare problem som kan uppstå är problem med generaliserbarheten. 

De fallen som ligger till grund för analysen är inte representativa, dvs. de utgör inget stickprov ur 

en känd population (Bryman 2008, s. 368-369).  
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5.2.2 Tillvägagångssätt  
En kvalitativ innehållsanalys har använts i denna uppsats för att besvara de övergripande 

frågeställningarna 1, 2 och 4. En kvalitativ undersökning gör det möjligt att studera varje fall på 

djupet vilket är relevant för att besvara frågeställningarna i denna uppsats. För att ta reda på hur 

hanteringen och argumentationen av riksintressena enligt 4:e kap. 1-4 § § miljöbalken ser ut och 

förändras genom en process krävs en djupare studie av enskilda fall. Att genomföra en fallstudie 

möjliggör att riksintressena kan studeras i en kontext som är komplex med många olika aktörer, 

relationer och processer. Fallstudiedesignen lämpar sig därmed bra att använda då det handlar 

om att se till helheten, d.v.s. i vilket sammanhang riksintressena beskrivs då det ofta handlar om 

komplexa orsakssamband mellan olika aktörer och processer.  

Att genomföra en kvalitativ innehållsanalys möjliggör att kvalitativa nyanser kan urskiljas ur 

materialet. Dessa nyanser innebär olika att aspekter och hur de förhåller sig till varandra, 

studeras. En annan kvalitativ nyans som kan urskiljas är hur användningen av olika begrepp 

varierar. I denna studie handlar det främst om aktörer och hur deras relationer med andra 

aktörer påverkar utfallet av en process samt hur de olika aktörerna använder begrepp så som 

påtaglig skada, friluftsliv, utveckling av befintlig tätort etc.  

I denna studie har fem fall (se urval nedan) första analyserats var för sig. Därefter har en 

jämförelse gjorts mellan dem för att urskilja skillnader och likheter. Genom att göra en 

flerfallstudie, och ställa de olika fallen mot varandra, blir resultatet mer trovärdigt. Att varje fall 

först analyseras var för sig innebär att studien får de fördelar som en enkel fallstudie har, d.v.s. 

att fallet ses i sin kontext och att dess komplexitet gällande förhållningssätt, begreppsanvändning, 

och processer analyseras. Sedan kan resultatet av analysen fördjupas ytterligare genom att 

mönster och gemensamma drag i fallen studeras.  

Urval och insamling av data  

Urvalet av fall till flerfallstudien har varit målstyrt (Bryman 2008, s. 359), d.v.s. fallen är valda 

utifrån hur forskningsfrågorna i denna uppsats är formulerade. Eftersom forskningsfrågorna 

endast berör områden inom riksintresse enligt 4:e kap. 1- 4 § § miljöbalken har detta använts som 

kriterium för att avgränsa antalet fall. Längs med Sveriges kuster finns 66 kommuner som helt 

eller delvis omfattas av 4:e kap. 1- 4 § § miljöbalken. De 66 kommunerna ligger inom 12 olika län 

och således 12 olika länsstyrelser. Urvalet har gått ut på att respektive länsstyrelse inledningsvis 

kontaktats via telefon eller mejl. De frågor som ställts har varit: om de inom länet haft 

detaljplaner som bedömts tveksamma gentemot 4:e kap. 1-4 § § miljöbalken och/eller som 

länsstyrelsen prövat eller upphävt eller planer som bedömts tveksamma mot bakgrund av de 

riktlinjer som beskrivs i kommunernas översiktsplaner. I vissa fall har den första 

kontaktpersonen kunnat hjälpa till och i andra fall har frågorna vidarebefordrats till berörd 

planhandläggare. Antalet fall som varje enskild handläggare har tipsat om har varierat. Se tabell 2 

nedan.  

Flertalet planer har fallit bort p.g.a. att de efter en närmare granskning bedömts tveksamma eller 

prövats av andra anledningar än 4:e kap. 1-4 § § miljöbalken eller p.g.a. att ärendena inte varit 

avslutade. Eftersom flertalet av detaljplanerna ännu inte avslutats innebär det att de argument 

som varit avgörande för planernas utfall, fortfarande inte avgjorts. Detaljplanerna som funnits 
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med i flerfallstudien har därför varit avslutade. En del fall har vunnit laga kraft och en del har 

upphävts av länsstyrelsen eller av regeringen, men de har gemensamt att de alla är avslutade 

ärenden. Alla fall innehåller således ett antal jämförbara handlingar. 

Tabell 2 Urval av fall 

 

I tabell 2 ovan går det att utläsa att fem av totalt 17 insamlade detaljplaner varit avslutade och 

prövats/bedömts tveksamma gentemot 4:e kap 1-4 § § miljöbalken. Dessa fem planer har således 

utgjort flerfallstudien.  

Det kan finnas ett visst bortfall av planer som inte kommit med i denna studie p.g.a. svårigheten 

att hitta dem då samlad statistik saknas över vilka planer som upphävts med anledning av 4:e 

kap. 1-4 § § miljöbalken (se 2. Bakgrund). Att urvalet baserat på de fall som hamnat på 

länsstyrelsens bord gör att undersökningen även kan gå miste om ett antal fall som aldrig 

kommer till länsstyrelsen p.g.a. att planerna stoppats innan de blivit antagna.  

Analys av data och koppling till de teoretiska perspektiven 

De handlingarna som använts för analysen är: planbeskrivning, samrådsredogörelse, 

länsstyrelsens granskningsyttrande, samt länsstyrelsen beslut att pröva eller att inte pröva planen. 

Dessa handlingar har utgjort bashandlingar och funnits med i analysen av varje fall. Ytterligare 

handlingar som analysen baserats på har varierat från fall till fall och har exempelvis bestått av: 

överklaganden, utlåtanden, samrådsyttranden samt regeringsbeslut. Detta varierar beroende på 

vilken instans som avgjort ärendet.  

En öppen kodning har använts för att analysera empirin. En öppen kodning används för att 

bryta ner, jämföra, konceptualisera och kategorisera data (Bryman 2008, s. 514). Analysen och 

således kodningen är baserad på de verktyg som presenteras i denna uppsats teoretiska 

Län vars kommuner 
helt eller delvis 
omfattas av 4:e kap. 1-
4 § § miljöbalken 

Antal planer 
som bedömts 
tveksamma/prö
vats gentemot 
4:e kap. 1-4 § § 
miljöbalken 

Bortfall: 
- Prövats/bedömts 

tveksamma av andra 
anledningar än 4:e kap 
1-4 § § miljöbalken 

- Ärendet ej avslutat 

Detaljplaner 
som ingått in 
flerfallstudien 

  Västra Götalands län 2 2 0 

Hallands län 3 3 0 

Skåne län 4 2 2 

Blekinge län 0 0 0 

Kalmar län 2 1 1 

Östergötlands län Ej svarat 0 0 

Gotland 2 2 0 

Södermanlands län 0 0 0 

Stockholms län 3 2 1 

Uppsala län Ej svarat 0 0 

Västerbottens län 0 0 0 

Norrbottens län  1 0 1 

TOTALT: 17 12 5 
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utgångspunkter som tar upp aktörer, relationer, institutionella ramverk samt beslutsfattande. 

Utifrån dessa fyra verktyg har följande frågeområden formulerats. Kategorierna aktörer och 

relationer har slagits ihop i resultat och analyskapitlet för att de bedömts vara beroende av 

varandra och att de inte gått att redogöra var för sig.    

Aktörer: 

- Vilka aktörer har varit aktiva i processen? 

Relationen (mellan stat, kommun och enskilda aktörer): 

- Hur har relationen mellan kommun och länsstyrelse sett ut? Vad har länsstyrelsen haft 

för synpunkter? Hur har kommunen ställt sig till dessa?  

- Vilka roller har de övriga aktörerna haft? Och hur har dess relation till kommun och 

länsstyrelse sett ut? 

Beslutsprocessen: 

- Hur har beslutsprocessen sett ut? Hur länge har den pågått? 

- Vilket utfall har planen/ärendet fått? 

- Vilka revideringar har gjort i handlingarna? 

Institutionella ramverk: 

- Vilka bestämmelser omfattas planen av? 

- Hur beskrivs dessa bestämmelser av de olika aktörerna? På vilket sätt har 

bestämmelserna använts för att pröva, överklaga etc.? 

Fallen har först analyserats var för sig. Efter det har fallen jämförts för att undersöka om det 

finns likheter och skillnader mellan fallen.  

 

4.3 Avgränsning 
Den tidsmässiga avgränsningen för del 1 begränsas till detaljplaner som vunnit laga kraft under 

2013. Detta för att få ett aktuellt men samtidigt tydligt avgränsat material. Till del 2 har 

tidsavgränsningen av praktiska skäl inte kunnat vara lika precis eftersom det så pass få 

detaljplaner som överprövas varje år med anledning av riksintressena. I de detaljplaner som 

innefattas har processerna startat från 2006 och framåt, vilket bedömts som aktuella planer. 

Eftersom ett kriterium även har bestått i att ärendena måste ha varit avslutade har det varit svårt 

att få tag i nyare planer eftersom processen ofta pågått under flera år. Eftersom alla granskade 

detaljplaner i del 2 är påbörjade innan 2011 när den nya plan- och bygglagen började gälla, har de 

tillämpats efter den gamla plan- och bygglagen från 1987. Detta innebär att begreppet utställning 

har använts istället för granskning konsekvent igenom analysen. Den empiriska avgränsningen 

har beskrivits mer ingående ovan under urval i respektive forskningsstrategi. 

Denna uppsats avgränsas till att studera hur kommunerna i kust- och skärgårdsområden hanterar 

riksintressena enligt 4 kap 1-4 § § miljöbalken. Av det insamlade materialet framkom att inga 

ärenden som berörts av 3 § i 4:e kapitlet har varit aktuell under den tidsmässiga avgränsningen 
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som gjorts (under 2013 för del 2). Därför finns denna paragraf inte representerad i varken 

analysen eller i övriga delar av uppsatsen. Eftersom fokus ligger på kust- och skärgårdsområden 

faller en del områden bort, som bl.a. sjö och fjällområden, från de som är uppräknade i 2 §.  

 

4.4 Källkritik 
Det empiriska materialet i denna uppsats består av plandokument och handlingar. Allt material är 

offentliga handlingar som är framtaget av kommuner, länsstyrelser eller regeringen.  

Dokumenten följer alla en viss struktur utifrån vad som ska finnas med enligt plan- och 

bygglagen. Att alla dokumenten följer en viss struktur innebär även att de är möjliga att jämföra. 

Att dokumenten är framtagna av kommuner, länsstyrelser och regeringen innebär också att det 

finns mer än en person som ligger bakom dem, vilket innebär att risken för felaktigheter 

minskar. Att uppsatsens analyser endast är baserade på dessa handlingar innebär att viss 

information inte kommer fram t.ex. motiveringarna och de bakomliggande motiven för ett 

beslut. Men valet av empiri återspeglar ändå de argument som slutligen legat till grund för olika 

beslut, vilket egentligen är det som räknas när det kommer till hur markanvändningen ska 

planläggas.  

Ett stort problem har varit att samla in plandokumenten från kommunerna. Trots att alla 

handlingarna ska vara offentliga har det i vissa fall varit svårt att få tag på. Därför har analysen 

baserats på ett antal ”bashandlingar” som gått att få fram i alla fallen och utöver det ett antal 

ytterligare handlingar som varierar från fall till fall. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS  
 

Resultatet i denna uppsats kommer att presenteras i två delar: del 1 och del 2. 

I del 1 presenteras resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen. Resultatet presenteras 

utifrån den kodning som presenterades i avsnitt 5.1.2. Tillvägagångssätt. Avsnittet inleds med 

att det sammantagna resultatet presenteras. Efter det presenteras samma material länsvis för 

att visa på geografiska skillnader. Inom varje län finns planer som omfattas av en eller flera 

paragrafer och de har därför delats in i tre grupper: de som omfattas av bara 4 §, de som 

omfattas av bara 2 § och de planer som omfattas av bägge. Utifrån vad som beskrivits i 5.3 

Avgränsning finns 3 § inte med i analysen eftersom inga ärenden som berörts av den varit 

aktuella. Efter att analysen presenterats kommer en sammanfattning av resultatet. Sist i del 1 

presenteras en teoretisk återkoppling. I den teoretiska återkopplingen knyts denna uppsats 

övergripande teoretiska utgångspunkter till resultatet. All data i detta avsnitt finns 

sammanställt i en tabell i bilaga C. 

I del 2 presenteras resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen. Analysen och resultatet 

beskrivs fall för fall. Totalt analyseras fem stycken fall: Boarp och Elestorp från Båstads 

kommun; Blidö från Norrtälje kommun; Ytterbyn från Kalix kommun samt Hägnad från 

Oskarshamns kommun. Fallen är utvalda eftersom de med anledning av riksintressena enligt 

4 kap. 1-4 § § miljöbalken, har överprövats av länsstyrelsen eller p.g.a. att de överklagats. 

Varje fall är analyserat utifrån de teoretiska verktygen som presenteras i avsnitt 4.3 

Operationalisering. De teoretiska verktygen har sedan brutits ned i frågeområden som beskrivs i 

avsnitt 5.2.2. Tillvägagångssätt. Efter att alla fall presenterats görs en jämförelse där resultatet 

som framkommit i de olika fallen diskuteras. Avslutningsvis knyts resultatet, på samma vis 

som i del 1, till denna uppsats övergripande teoretiska utgångspunkter.   

Innan analysen och resultatet i denna uppsats redogörs, presenteras den kritik som riktats 

mot riksintressesystemet idag.  

Riksrevisionen, Boverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har alla kritiserat 

riksintressesystemet. Både Riksrevisionen och SKL har genomfört granskningar som visar på 

att länsstyrelserna har problem med att sammanväga alla sektorsintressen vilket gör det svårt 

för kommunerna att få klara besked om de statliga ställningstagandena. Detta leder till att 

kommunerna upplever riksintressena som en belastning. Riksrevisionen och SKL skriver att 

processerna med att utse och beskriva riksintressen har havererat, att systemet slutat fungera 

samt att den statliga överblicken är bristfällig. SKL beskriver att riksintressena ofta är för 

stora eller för dåligt avgränsade, att underlaget från länsstyrelsen är föråldrat eller inaktuellt 

samt att det ofta saknas avvägningar mellan olika de olika intressena (Riksrevisionen 2005, s. 

7-8; Sveriges kommuner och landsting 2011, s. 2, 6-7, 9, 12-13). Boverket anser likt 

Riksrevisionen och SKL att riksintressesystemets aktualitet, innehåll och omfattning behöver 

ses över (Boverket 2006, s. 10-11). Boverket har särskilt granskat kust- och 

skärgårdsområden enligt 4:e kapitlet miljöbalken och konstaterar att översiktsplaneverktyget i 

vissa anseenden blivit trubbigt då mängden sektorsanspråk och olika mål, blivit fler och alla 

vill ha utrymme i dokumentet (Boverket 2006, s. 62). De konstaterar även att 

beskrivningarna av riksintressena i översiktsplanerna ofta är kortfattade och utan beskrivning 

av dess innebörd eller förklaring till hur olika avvägningar gjorts (Boverket 2006, s. 66, 68, 
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76). Många översiktsplaner fungerar därmed sämre som underlag vid beslut i konkreta 

ärenden då intressekonflikter ofta är dåligt beskrivna (Boverket 2006, s. 62, 68). 

Riksrevisionen har även granskat problematiken med riksintressena i förhållande till 

bostadsbyggandet. De menar att riksintressesystemet infördes under en tid då bostadsbristen 

i Sverige höll på att byggas bort. Idag råder bostadsbrist på många håll i Sverige och vilket 

innebär att riksintressena i många fall hindrar och försvårar för kommunerna att planera för 

att minska bostadsbristen. Granskningen visar även att begreppet påtaglig skada innebär 

svårigheter i planprocessen då bedömningen många gånger är oförutsägbar och 

inkonsekvent. Riksintressesystemet är inte anpassat till en situation med bostadsbrist 

(Riksrevisionen 2013, s. 69-74). 

Sedan införandet av naturresurslagen har det framkommit många synpunkter, likt dem ovan, 

på hur riksintressebestämmelserna tillämpats. Regeringen har tagit till sig synpunkterna som 

framförts och tillsatte den 19 december 2013 en utredning som ska göra en översyn av 

riksintressena i miljöbalkens 3:e kapitel och relevanta delar av 4:e kapitlet. Regeringen 

beskriver i utredningsdirektivet, likt i Riksrevisionens, SKLs och Boverkets granskningar, att 

den dialog som förespråkades mellan centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner i 

naturresurslagen är bristfällig och idag sker mestadels i form av att de centrala myndigheterna 

pekar ut riksintressena som kommunerna sedan behandlar i översiktsplanen 

(Miljödepartementet 2013, s. 11). När naturresurslagen infördes ansågs det omöjligt att 

precisera hur avvägningen mellan oförenliga intressen skulle gå till vilket fått som 

konsekvens att lagstiftningen innefattar ett stort tolknings- och tillämpningsutrymme 

(Miljödepartementet 2013, s. 6). I direktivet konstateras att de tidigare synpunkterna gällande 

bristerna i riksintressesystemet är välgrundade (Miljödepartementet 2013, s. 5).  
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DEL: 1 
 

5.1 Analys och resultat  
I den första delen av denna uppsats empiriska del presenteras analys och resultat av den 

kvantitativa innehållsanalysen. Analysen är baserad på 66 kommuner som ligger längs med 

Sveriges kust och omfattas av någon eller några av bestämmelserna enligt 4 kap. 1-4 § § MB. 

Alla Sveriges kustkommuner omfattas inte av bestämmelserna (se karta nedan). 

 

Figur 2 Kartbild från Boverkets sammanställning av de geografiska riksintressena. De 
gula markeringarna innebär riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4:e kap. 2 § 
MB. De grön-streckade är de områden som omfattas av 4:e kap. 3 §. De röd-streckade 
områdena är de kuststräckor som omfattas av 4:e kap. 4 § MB, högexploaterad kust. 
(Boverket 2014h) 
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Under 2013 har 398 detaljplaner vunnit laga kraft inom kustkommunerna. 99 (25 %) av dessa 

beskrivs omfattas av riksintressebestämmelserna enligt 4 kap. 1-4 § § MB. I genomsnitt per 

kommun innebär detta att 1,9 detaljplaner som omfattas av riksintressebestämmelserna vann 

laga kraft 2013.  

- 72 av de granskade planbeskrivningarna beskriver att de har stöd i översiktsplanen. I 

16 av fallen beskrivs inte vad som står i översiktsplanen för det specifika 

planområdet. 5 fall har bedömts att inte stämmer överens med översiktsplanen då 

syftet med planen och beskrivningen av området i översiktsplanen inte går ihop. I 

resterande 6 fall är det oklart om detaljplanerna har stöd i översiktsplanen.  

  

- I 15 av de 99 granskade handlingarna har planerna initierats av en privat aktör eller 

fastighetsägare. I de resterande fallen har planen initierats och tagits fram av 

kommunen själv.   

 

5.1.1 Syfte med detaljplanerna  
I de två diagrammen nedan presenteras vad de olika detaljplanerna har haft för syften. Figur 

4 är en specificering av de planer som angett bostäder som syfte (vilket är 57 %) enligt figur 

3 nedan. I de fall där planerna har haft fler än ett syfte har det som nämnts först, redogjorts 

utförligast för eller på annat sätt bedömts utgöra det främsta syftet, valts för kategoriseringen 

och som syns i diagrammet nedan.  Vad som går att utläsa av figur 3 är att majoriteten av alla 

planer som har som syfte att möjliggöra någon form av bostadsbebyggelse. Näst efter 

bostäder är handel/kontor/centrum/restaurang vanligast. Resterande användningar ligger 

alla på 5 % eller mindre. 

 

Figur 3 Syfte med detaljplanerna 
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5.1.2 Specificerat syfte med detaljplanerna 
Den största andelen av planerna som haft som syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse har 

inte preciserat användningen. En stor andel (19 %) består av förändringar av befintlig 

bebyggelse. Den 3:e mest förekommande är syfte att möjliggöra fritidsbebyggelse (14 %). Se 

figur 4 nedan. 

 

Figur 4 Precisering av syften med bostadsändamål 

5.1.3 Beskrivning av riksintressebestämmelsernas innebörd 
I de granskade planbeskrivningarna har kommunerna beskrivit innebörden av 

riksintressebestämmelserna i olika utsträckning. Se figur 5 nedan. I de granskade 

planbeskrivningarna har alla kommuner utom fyra beskrivit att de omfattas av 

riksintressebestämmelserna. Att dessa fyra ändå ingått i granskningen är p.g.a. att 

kommunerna själva har sagt att planen omfattas av någon eller några av bestämmelserna i 4:e 

kap. 1-4 § §. I resterande 95 granskade detaljplaner har bestämmelsernas innebörd beskrivits i 

olika utsträckning. I 61 % av fallen står endast att planen omfattas av någon eller några av 

bestämmelserna i 4:e kap. 1- 4 § § miljöbalken, utan att en närmare förklaring ges. I 39 % av 

fallen finns en generell beskrivning av bestämmelserna i stil med ”område X ligger inom 

riksintresse för den högexploaterade kusten. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön 

får endast tillkomma om de inte skadar natur- och kulturvärdena.” Utöver den generella 

beskrivningen och hänvisningen till riksintressebestämmelserna har 9 % angett vad det är 

som ska skyddas specifikt inom kuststräckan och planområdet. Se figur 5 på nästa sida. 
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Figur 5 Beskrivning av riksintressena i planbeskrivningarna 

5.1.5 Beskrivna konsekvenser på riksintresset   
Utöver att kommunerna beskrivit att planområdena omfattas av riksintressebestämmelserna 

finns ofta ett avsnitt i planbeskrivningarna som beskriver vilka konsekvenser som planens 

genomförande kan komma att få för riksintresseområdet. I figur 6 nedan presenteras i vilken 

utsträckning planbeskrivningarna innehåller en konsekvensbeskrivning och hur utförlig den 

är. I den största andelen, 41 % av fallen, görs bedömningen att planens genomförande inte 

påverkan riksintresset negativt. I 30 % av fallen beskrivs inga konsekvenser alls på 

riksintresset.  I 8 % av fallen beskrivs att planens genomförande kan innebära positiva 

konsekvenser för riksintresset. Exempel på hur planen beskrivs kompensera för detta är 

genom t.ex. förbättrade gångvägar, nedmontering av staket eller ökad tillgänglighet. I 6 % av 

fallen beskrivs vilka konsekvenser som planens genomförande kan innebära. I 5 % av de 

granskade planbeskrivningarna beskriver kommunerna att de vidtagit åtgärder för att skydda 

riksintresset. 

 

Figur 6 Beskrivning av konsekvenserna på riksintresset  
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5.1.6 Undantag från riksintressebestämmelserna 
I figur 7 nedan visas huruvida de granskade planerna beskrivs utgöra ett undantag från 

riksintressebestämmelserna eller inte. I 4:e kap. 1 § i miljöbalken beskrivs bl. a. att undantag 

får göras för utveckling av befintlig tätort eller för det lokala näringslivet. I 4 § beskrivs att 

fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av komplettering till befintlig bebyggelse 

om det inte finns särskilda skäl (SFS 1998:808). Utifrån figur 7 går det att utläsa att i lite drygt 

hälften av de granskade planbeskrivningarna har kommunerna gjort bedömningen att 

detaljplanerna innebär ett undantag från riksintressebestämmelserna. I 30 % av planerna står 

det uttalat att planförslagen utgör undantag. I 23 % av fallen är marken redan i 

anspråkstagen, tidigare detaljplanelagt eller ligger inom en befintlig tätort.  

 

Figur 7 Undantag från riksintressebestämmelserna 

5.1.7 Undantag från riksintresset och avsaknad av beskrivning av bestämmelser 
Diagrammet nedan beskriver hur de planer som beskrivs vara ett undantag från 

riksintressebestämmelserna sammanfaller med de planer som saknar beskrivning av 

riksintresset. Detta är fallet i 29 % av planerna.  

 

Figur 8 Detaljplaner som beskriver undantag och som saknar beskrivning av 
riksintresset 
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5.2. Geografiska skillnader 
I följande avsnitt presenteras en geografisk jämförelse mellan de olika länen samt utifrån 

vilka paragrafer som de omfattas av. I de lodräta rutorna presenteras de kommuner som 

omfattas av samma paragrafer. Vågrätt presenteras diagramen länsvis.  

Sammantaget har alla kommuner delats upp i tre grupper utifrån vilka paragrafer de omfattas 

av (2 & 4 §, 4 § och 2 §). I vissa län finns bara kommuner som omfattas av en paragraf. Det 

är endast Västra Götaland där det finns kommuner i varje jämförelsegrupp. I de frågor där 

det finns mer än ett svarsalternativ har numreringen presenterats även i diagrammet. Varje 

cirkeldiagram visar en pricentuell fördelning. 
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5.2.1 Överensstämmelse med översiktsplanen  
Ur figur 9 nedan går det att utläsa att kommunerna i Stockholm och Uppsala län har lägst 

överensstämmelse med översiktsplanen. Västra Götalands län, Södermanlands län och 

Norrbottens län ligger sammanlagt över genomsnittet med 70% överensstämmelse. Utifrån 

figuren går det inte att utläsa någon skillnad mellan kommunerna som omfattas av 2 §, 4 § 

eller bägge paragraferna. Till den grupp som inte har stöd i översiktsplanen räknas även de 

planer som inte tar upp förenligheten med översiktsplanen. 

 

 
Figur 9 Överensstämmelse med översiktsplan 
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5.2.2 Initiativtagare   
Andelen privata initiativtagare är störst i Västra Götalands län och i Stockholms län. I 

Kalmar län, Hallands län och i Norrbottens län har kommunerna tagit alla initiativ till att 

upprätta detaljplanerna.  

 

Figur 10 Initiativtagare till detaljplanerna 
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5.2.3 Syften med detaljplanerna 
 I de flesta kommunerna har 50 % eller fler av de laga kraftvunna planerna som syfte att 

möjliggöra för bostadsbebyggelse. Andelen planer som har som syfte att möjliggöra 

bostadsbebyggelse är störst i Kalmar län, Södermanlands län, Uppsala län samt Stockholms 

län och en viss del av Västra Götalands län.  Näst efter bostäder är det vanligaste syftet med 

detaljplanerna att möjliggöra för kontor/ handel och centrumverksamheter. Nummer 8. 

Camping/stugby förekommer i västra Sverige men in i östra. Inga av de antagna planerna har 

haft som syfte att möjliggöra för rekreation och friluftsliv. 4 § i Södermanlands län skiljer sig 

åt från de andra och omfattas endast av hamn/bryggor. Detta beror på att gruppen endast 

består av en kommun. Se figur 11 nedan. 

 

Figur 11 Angivna syften med detaljplanerna  
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5.2.4 Specificerade bostadssyften 
Av de planer som haft som syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse (som presenteras på 

föregående sida) förekommer det i majoriteten av fallen ingen precisering av 

bostadsändamålet. Det som är intressant är de planerna som har som syfte att möjliggöra för 

ny fritidsbebyggelse som ligger inom områden som omfattas av 4 §, där fritidsbebyggelse 

enligt plan- och bygglagen endast får tillkomma som komplement. Ytterligare 

fritidsbebyggelse kan förekomma inom kategori 6 och 7, men det framgår inte av 

handlingarna. Det är endast i Norrbottens län som det inom riksintresseområde har planerats 

för flerbostadshus.  

 

Figur 12 Specificerade bostadssyften 
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5.2.5 Beskrivning av riksintressena  
Figur 13 nedan visar i vilken utsträckning kommunerna hänvisat till och beskriver 

innebörden med riksintressebestämmelserna. Det är anmärkningsvärt att det i varje grupp 

förekommer kommuner som endast beskriver att de omfattas av riksintresset utan att ta upp 

vad detta innebär. Endast i vissa kommuner förekommer det beskrivningar om vad det är 

som specifikt inom området som ska skyddas av bestämmelserna. I Västra Götalands län och 

i Kalmar län förekommer flest specifika förklaringar.  

 

Figur 13 Beskrivning av riksintressena 
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5.2.6 Beskrivna konsekvenser  
Kartan nedan visar i vilken utsträckning kommunerna beskriver vilka konsekvenser planens 

genomförande kan leda till. I alla län förekommer planer som helt saknar beskrivningar av 

konsekvenser och hur riksintressena kan påverkas. I numreringen 1-7  har en bedömning 

gjort där 1 kan ses som konsekvensbeskrivningar som sträcker sig längst och där 7 är de 

planer som är sämst med hänsyn till den tänkbara skadan som kan uppstå på riksintresset. Av 

de planer som omfattas av både 2 §, och 4 § är bristen på beskrivna konsekvenser som störst. 

I västra Sverige förekommer det i alla jämförelsegrupper beskrivningar om att planen kan 

innebära en positiv effekt på riksintresset. I östra Sverige finns inga sådana beskrivningar. I 

Uppsala och Kalmar län beskrivs att åtgärder vidtagits för att minska ingreppet.  

 
Figur 14 Beskrivning av konsekvenserna på riksintresset 
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5.2.7 Undantag från riksintressebestämmelserna  
Figur 15 nedan visar hur många procent av de antagna planerna som gör undantag från 

riksintressebestämmelserna. Med undantag räknas både de planer som ligger på redan i 

anspråkstagen mark och de planer som uttalat gör undantag från bestämmelserna som t.ex. 

utveckling av befintlig tätort eller utveckling av det lokala näringslivet. Flest undantag görs i 

Skåne län, Kalmar län (i kommunerna på Öland) och Stockholms län. Minst antal undantag 

görs i Blekinge län, Uppsala län och Södermanlands län.  

 

Figur 15 Undantag från riksintressebestämmelserna 

  



48 | RESULTAT OCH ANALYS  
 

5.3 Sammanfattning 
 Det som framkommit i del 1 är att ungefär 70 % av alla laga kraft-vunna planer 

under 2013 har överensstämt med kommunens översiktsplan. De som har haft bäst 

överensstämmelse är planerna i Stockholms län och Uppsala län. Att detaljplanerna 

stämmer överens med översiktsplanen behöver dock inte betyda beskrivningen i 

översiktsplanen har varit tillräcklig utan visar endast på det faktum att de stämmer 

överens med skrivelserna i översiktsplanen.  

 I 15 % av fallen har planarbetet initierats av en privat aktör. Detta är vanligast i 

Västra Götaland län och i Stockholms län.  

 Av de granskade planerna har 57 % haft som syfte att undersöka möjligheterna för 

bostadsändamål. Näst efter bostadsbebyggelse är handel/kontor/centrum vanligast.  

 Av de planer som haft bostadssyfte saknar 36 % precisering av vilken typ av 

bostadsbebyggelse det handlar om.  

 Den nytillkomna fritidsbebyggelsen står för 14 % av bostadsbebyggelsen. 

Majoriteten av dessa planer ligger inom 4 § som ska begränsa utbyggnaden av 

fritidshus.  

 I 60 % av fallen saknas en beskrivning av bestämmelsernas innebörd och i 27 % förs 

en generell beskrivning av riksintressets innebörd.  

 I Västra Götalands län och i Kalmars län är det vanligast att det förekommer en 

specificering av innebörden för det specifika området.  

 Lite drygt hälften av alla planerna gör undantag från riksintressebestämmelserna. 

Flest undantag görs i Skåne, Kalmar och i Stockholm.  

 När det gäller konsekvenser på riksintresset så saknas beskrivning av dessa i 30 % av 

fallen.  

 I 41 % av fallen bedöms planens genomförande inte påverka riksintresset negativt. 

Positiva effekter beskrivs endast förekomma i kommunerna i västra Sverige.  

 

5.4 Teoretisk återkoppling 

5.4.1 Aktörer och Relationer 
Att privata aktörer får ta initiativ till att starta en planprocess är nytt i nya plan- och 

bygglagen från 2011. Det är därför svårt att avgöra om 15 av de 99 granskade planerna som 

initierats av privata aktörer är en hög siffra eller ej då det inte finns någon statistik att jämföra 

med. Men det faktum att privata aktörer tillåts initiera en planprocess kan tolkas som ett steg, 

om än litet, mot att processen håller på att bli mer marknadsorienterad. Att privata aktörer 

tar initiativ till att upprätta en detaljplan kan enligt Montin och Hedlund tolkas som att det 

skett en decentralisering där politiken flyttats utåt till privata företag vilket de menar är ett 

tecken på en förskjutning mot en governance-styrning. Utöver kommunen och eventuella 

privata aktörer har länsstyrelsen inte haft synpunkter gällande kommunernas hantering av 

riksintressena, vilket kan tyda på att det lokala självbestämmandet är stort och att ansvaret till 

stor del har lämnats till kommunerna att hantera och avväga riksintressena. Att kommunerna 

har ett stort ansvar kan liknas vid Emmelin och Lermans (2006) beskrivna planparadigm som 

syftar till just detta, d.v.s. att besluten fattat bäst lokalt genom en avvägning mellan olika 

intressen.  
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5.4.2 Beslutsprocessen och institutionella ramverk 
Att kommunerna i stor utsträckning gör undantag från riksintressebestämmelserna kan tolkas 

som att styrningen är präglad av planparadigmet. Inom planparadigmet beskrivs att 

planeringsbeslut bäst fattas av politiker på lokal nivå medan beslut utifrån miljöparadigmet 

bäst fattas på central nivå. I miljöbalkens 4:e kapitel finns det beskrivet att vissa undantag får 

göras med hänsyn till tätorternas utveckling, det lokala näringslivet samt särskilda skäl för 

fritidshusbebyggelse (se avsnitt 2.7 Gällande lagstiftning). Det är anmärkningsvärt att över 50 % 

av planerna har bedömts utgöra undantag från bestämmelserna vilket tyder på att 

kommunerna är ganska fria att tolka riksintressebestämmelserna och avväga dem mot andra 

intressen, vilket är kännetecknande för planparadigmet. Att tolkningsutrymmet för 

kommunerna är stort, kan också tyda på att det lokala självbestämmandet är starkt. Detta 

visas även genom att ytterst få planer har prövats av länsstyrelserna (se avsnitt 2.8 

Ansvarsfördelning och överprövningsprocess). Att kommunerna (och länsstyrelsen) gör 

bedömningen att planen är förenlig med riksintressebestämmelserna och att de inte strider 

mot dessa kan vara ett tecken på att det inte finns några mätbara, konkreta värden som avgör 

om planen strider mot bestämmelserna, vilket annars är kännetecknande för 

miljöparadigmet. När det gäller bestämmelserna i 4:e kap MB ska samtidigt en avvägning 

redan ha gjorts från centralt håll (riksdagen) vilket istället återfinns inom miljöparadigmet. 

Detta innebär och visar på en svårförenlighet mellan de bägge paradigmen när det gäller 

hanteringen av riksintressena enligt 4:e kap MB.  

En aspekt av planparadigmet återfinns inte i de granskade fallen och berör det faktum att det 

ska råda konsensus kring ett beslut. Nuissl & Heinrichs (2011) beskriver det som att det i 

beslutsprocessen tydligt ska framgå på vilka grunder ett beslut har fattats, d.v.s. vilka lagar 

och regler som har tillämpats. Detta är inte speciellt tydligt i de granskade fallen eftersom 60 

% saknar en beskrivning av innebörden av riksintresset. Att innebörden i så stor utsträckning 

saknas innebär att överskådligheten försvåras. Detta beror på att inte all information finns 

med i beskrivningen som lett fram till att kommunen gjort en bedömning huruvida 

riksintresset skadas eller ej. Att innebörden inte framgår innebär att transparensen, som är en 

viktig aspekt i en beslutsprocess fattad inom governance, är låg. Att transparensen är låg kan 

innebära svårigheter för en utomstående att kunna avgöra om planförslaget strider mot 

riksintresset eller ej. Detta kan få konsekvenser som innebär att färre aktörer yttrar sig i 

frågor gällande riksintresset eftersom det inte lämnas tillräckligt med information för att det 

ska gå att ta ställning till. Att aktörer på detta sätt utestängs från en beslutsprocess menar 

Nuissl och Heinrichs (2011) är ett tecken på att den inte präglas av governance. Detta visar 

även på att planparadigmets syn på att det ska råda konsensus vid beslutsfattande inte 

uppnås. När det gäller beskrivningen av konsekvenserna på riksintresset saknas denna i 30 % 

av fallen och i drygt 40 % bedöms inte planens genomförande påverka riksintresset. Detta 

gör att, likt som nämnts tidigare, överskådligheten och transparensen försvåras. Att detta 

saknas menar Nuissl och Heinrichs (2001) i en förlängning kan vara ett hot mot den 

representativa demokratin.  
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DEL: 2 
 

Nedan presenteras resultaten av den kvalitativa innehållsanalysen. Den fem fallen presenteras 

först var för sig för att sedan jämföras. Varje fall är upplagt utefter de frågeområden som den 

kvalitativa innehållsanalysen är baserad på, dvs aktörer, relationer, beslutsprocessen och 

institutionella ramverk. Sist efter jämförelsen diskuteras resultatet utifrån denna uppsats 

teoretiska utgångspunkter.  

5.5 Boarp 1:20, Kattvik, Båstad kommun 

 

En privat exploatör har lämnat in en förfrågan till kommunen om att upprätta en detaljplan 

för att kunna bygga bostäder. Området ligger vid havet ca 3 km väster om Båstad tätort och 

är sedan tidigare obebyggt.1 Planförslaget beskrivs ha stöd i den fördjupade översiktsplanen 

som pekat ut området som möjligt att bebygga med fritidsbebyggelse.2 Länsstyrelsen i Skåne 

ansåg att planförslaget strider mot riksintressebestämmelserna enligt 4: 1, 2 och 4 § § MB. 

Länsstyrelsen beslutade därför att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen.3 

Kommunen valde att överklaga länsstyrelsens beslut till regeringen (miljödepartementet).4 

Regeringen fann i likhet med länsstyrelsen att detaljplanen inte kunde godtas med hänsyn till 

bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken. Vad kommunen har anfört i överklagan utgjorde inte 

skäl till annan bedömning.5 

5.5.1 Aktörer och relationer 
De aktörer som varit delaktiga i detaljplanen för Boarp 1:20 är: 

Norrvikens Exploaterings AB (NEAB)  

                                                      
1 Båstad kommun 2008b, s. 2-3 
2 Ibid., s. 2-4  
3 Länsstyrelsen i Skåne 2009a, s. 1-2 
4 Båstad kommun 2009a, s. 1 
5 Regeringen 2010a, s. 3-4 

Bashandlingar:  

- Planbeskrivning  

- Samrådsredogörelse 

- Länsstyrelsens granskningsyttrande  

- Länsstyrelsens prövningsbeslut  

Ytterligare handlingar: 

- Kommunens utlåtande efter utställningen 

- Överklagande  

- Sammanträdesprotokoll  

- Länsstyrelsens samrådsyttrande  

- Regeringen (Miljödepartementet) beslut  
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 Har tagit initiativ till detaljplanen  

Båstad kommun 

 Har tagit fram planhandlingar och antagit detaljplanen 

 Har överklagat länsstyrelsen beslut att upphäva detaljplanen till regeringen 

Samrådsparter, sakägare och intresseföreningar 

 Har yttrat sig under samrådet 

 Har yttrat sig under utställningsskedet 

Länsstyrelsen i Skåne  

 Har yttrat sig i samrådet 

 Har yttrat sig i utställningsskedet 

 Har prövat och upphävt kommunens beslut att anta detaljplanen 

Regeringen (Miljödepartementet) 

 Har avslagit överklagandet 

 

Norrvikens Exploaterings AB (NEAB) har inkommit med en förfrågan till kommunen om 

att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Boarp 1:20 för att kunna bebygga denna med 

bostäder.6 Kommunen bifaller förfrågan och upprättar en detaljplan för området.7 

Kommunen anser inte att genomförandet av planen skulle kunna leda till påtaglig skada på 

riksintressena.8 

Länsstyrelsen i Skåne skriver i sitt samrådsyttrande att de befarar att planförslaget kan 

komma att innebära påtaglig skada för riksintresset.9 Kommun kommenterar att 

planhandlingarna ska kompletteras med en redovisning av riksintresset för kustzonen.10 

Länsstyrelsen anser även att den tänka bebyggelsen inte kan bedömas som ett komplement 

till befintlig bebyggelse. Kommunen kommenterar detta med att säga att det är svårt för 

orten Kattvik att växa åt något annat håll p.g.a. topografin på platsen.11 Kommunen 

beskriver även att planen kommer medföra en förbättrad tillgänglighet i området genom 

uppförande av stigar och allmänna gångvägar. Detta håller inte länsstyrelsen med om och 

hävdar att området istället skulle bli mer privatiserat och otillgängligt för allmänheten.12  

Utöver länsstyrelsens yttrande har det inkommit 20 yttrande under samrådet där tio av dessa 

berörde riksintresset. I yttrandena framkommer att de anser att området har stor betydelse 

för Skånes attraktivitet och att det är angeläget att avvägningar sker noggrant och att man 

värnar om bebyggelsefria områden längs med kusten. Det är även viktigt att kusten även i 

fortsättningen upplevs som tillgänglig. I yttrandena framkommer att de ställer sig frågande till 

om tillräcklig hänsyn har tagits till riksintresset. Kommunen svarar på detta och säger att 

kustremsan i norr lämnas fri och att 50 % av planområdet utgör naturmark som är tillgänglig 

                                                      
6 Båstad kommun 2008b, s. 2 
7 Ibid., s. 3 
8 Båstad kommun 2009a, s. 1 
9 Länsstyrelsen i Skåne 2008a, s. 1 
10 Båstad kommun 2008a, s. 2 
11 Ibid., s. 2 
12 Länsstyrelsen i Skåne 2008a, s. 1 
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för allmänheten.13 Utöver den kommentaren svarar och hänvisar till kommunen till 

kommentarer lämnade på länsstyrelsens yttrande.14 Fler av de synpunkter som inkommit 

under samrådet återkommer i utställningen. Kommunen besvarar dessa genom att hänvisa 

till kommentarer i samrådsredogörelsen och till länsstyrelsens utställningsyttrande.15 

Kommunen använder samma argument och formuleringar som i samrådsredogörelsen.16 

I granskningsyttrandet utvecklar länsstyrelsen resonemanget om 4 kap. och 4 § MB vad gäller 

kompletterande bebyggelse. Länsstyrelsen menar att den föreslagna bebyggelsen inte kan 

anses vara en komplettering utan består av en ny enskild bebyggelsegrupp i ett tidigare 

oexploaterat område med höga naturvärden. Kommunen kommenterar synpunkterna i 

utlåtandet genom att säga att bebyggelsen visst kan ses som ett komplement till befintlig 

bebyggelse. Kommunen anser vidare att bebyggelsen kan tolkas uppfylla andra meningen i 

4kap. 4 § MB, där begreppet ”enkla fritidshus” är tidsbundet och bör ges en annan innebörd 

idag än när riksintresset kustzon definierades.17 Länsstyrelsen har i sitt yttrande till den 

gällande fördjupade översiktsplanen talat om att det kan bli aktuellt med en ingripande enligt 

12 kap. 1 § PBL om kommunen fortsätter föreslå exploatering inom området. Länsstyrelsen 

har även beskrivit detta i sitt yttrande till Båstad kommuns översiktsplan under rubriken 

riksintressen.18 

Länsstyrelsen i Skåne beslutar med stöd av 12 kap 1 § PBL att upphäva kommunens beslut 

att anta detaljplanen. Länsstyrelsen anger att de inte finner att den planerade bebyggelsen 

ryms inom miljöbalkens definition av kompletterande bebyggelse utan menar att den tänka 

bebyggelsen är ett fristående tillskott på tidigare oexploaterad mark. Kommunen har 

överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen. I sin överklagan skriver kommunen 

att de inte anser att ingreppet i riksintresset för kustzonen är av den arten att det motiverar 

att planen stoppas.19  

Regeringen (Miljödepartementet) finner i likhet med länsstyrelsen att detaljplanen inte kan 

godtas med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap. MB. Regeringen anser att vad kommunen har 

anfört utgör inte skäl till annan bedömning.20 

5.5.2 Beslutsprocessen 
Processen om att ta fram en detaljplan för Boarp 1:20 startade i mars 2007 och avslutades i 

och med att regeringen avslog överklagandet i januari 2010. Processen pågick därmed i tre år. 

I och med att regeringen avslog överklagandet och gick på länsstyrelsens linje, upphävdes 

detaljplanen.  

2008-11-05 Kommunen antar detaljplanen för Boarp 1:20 med stöd av 5 kap. 29 § i ÄPBL 

2008-12-08 Detaljplanen överklagas av privatperson med stöd av 13 kap 5 § ÄBPL 

2009-03-06 Länsstyrelsen upphäver detaljplanen med stöd av 12 kap 1 § ÄBPL 

                                                      
13 Båstad kommun 2008a, s. 4 
14 Ibid., s. 5-7,9-13 
15 Båstad kommun 2008c, s.2, 4- 7 
16 Båstad kommun 2008a, s. 7 
17 Länsstyrelsen i Skåne 2008b, s. 1 
18 Ibid., s. 1 
19 Båstad kommun 2009a, s. 1 
20 Regeringen 2010a, s. 3-4 
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2009-03-10 Kommunen överklagar Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen med stöd 

av 13 kap 4 § ÄPBL 

2010-01-28 Regeringen avslår överklagandet 

5.5.3 Institutionella ramverk 
Planområdet för Boarp 1:20 omfattas av bestämmelserna i 4 kap 1-2 och 4 § § MB. Utifrån 

innehållet i paragraferna kan följande argument urskiljas ur handlingarna.  

1 § - Påtaglig skada 

Gällande påtaglig skada skriver Båstad kommun i planbeskrivningen att de inte anser att 

genomförandet av planen kommer leda till påtaglig skada på riksintresset.21 De anser dock 

inte att riksintressena påtagligt skadas då riksintresset i princip täcker hela Bjärehalvön.22 

Länsstyrelsen, till skillnad från kommunen, skriver i sitt samrådsyttrande att de befarar att 

planförslaget kan komma att innebära påtaglig skada för riksintresset.23 De skriver att 

planförslaget innebär ett stort intrång i en miljö med stora naturvärden som oåterkalleligen 

skadas vid en exploatering.24 Länsstyrelsen hänvisar till Naturvårdsverkets allmänna råd om 

påtaglig skada. Länsstyrelsen menar att detaljplanen föreslår ny bebyggelse i anslutning till 

Kattvik, dock inte i direkt anslutning vilket därför inte kan ses som naturlig utbyggnad av 

befintlig bebyggelse. Det föreslagna området föreslås placeras på den enda kvarvarande kilen 

av obruten grönska längs med hela kustavsnittet. Detta menar länsstyrelsen innebär påtaglig 

skada.25 Som argument för upphävande av kommunens beslut att anta detaljplanen anger 

länsstyrelsen att den föreslagna exploateringen kommer att påtagligt skada kulturvärden, 

naturvärden samt begränsa allmänhetens tillgänglighet till kustzonen. Dessa värden som 

riksintresse för kustzonen har för avsikt att värna om.26 

2 § - Friluftsliv  

Kommunen beskriver att planen kommer medföra en förbättrad tillgänglighet i området 

genom att planen medger uppförande av stigar och allmänna gångvägar genom beteckningen 

x i planbestämmelserna. Detta håller dock inte länsstyrelsen med om utan hävdar att området 

istället skulle bli mer privatiserat och otillgängligt för allmänheten.27 Länsstyrelsen anser inte 

att planförslaget kommer förbättra kustzonens attraktivitet utifrån det rörliga friluftslivets 

behov utan består av privatägda tomter som snarare kommer att minska attraktiviteten för 

det rörliga friluftslivet.28 

4 § - Kompletterande bebyggelse 

I samrådsyttrandet ställer sig länsstyrelsen tveksam till om den planerade bebyggelsen kan 

räknas som ett komplement. Även i länsstyrelsens utställningsyttrande beskriver de att den 

föreslagna bebyggelsen inte kan anses vara en komplettering utan bestå av en ny enskild 

bebyggelsegrupp i ett tidigare oexploaterat område.29 Kommunen å andra sidan anser att den 

planerade bebyggelsen kan räknas som ett komplement till befintlig bebyggelse och att det är 

                                                      
21 Båstad kommun 2009a, s. 1 
22 Båstad kommun 2008c, s. 2 
23 Länsstyrelsen i Skåne 2008a, s. 1 
24 Länsstyrelsen i Skåne 2009a, s. 1-2 
25 Länsstyrelsen i Skåne 2008a, s. 2 
26 Länsstyrelsen i Skåne 2009a, s. 1-2 
27 Länsstyrelsen i Skåne 2008a, s. 1 Länsstyrelsen i Skåne 2008b, s. 1 
28 Länsstyrelsen i Skåne 2009a, s. 1-2 
29 Länsstyrelsen i Skåne 2008b, s. 1 
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svårt för ortet Kattvik att växa åt något annat håll p.g.a. topografin på platsen.30 I 

länsstyrelsens prövning av kommunens antagande beskriver länsstyrelsen att de inte anser att 

den planerade bebyggelsen ryms inom miljöbalkens definition av kompletterande bebyggelse 

utan menar att den tänkta bebyggelsen är ett fristående tillskott på tidigare oexploaterad 

mark.31 

4 § - Fritidsbebyggelse  

Kommunen anser att beskrivningen av ”enkel” fritidsbebyggelse inte är det samma idag som 

under 80-talet när bestämmelserna infördes i naturresurslagen. Det byggs inte längre några 

oisolerade fritidshus av den arten som avses. Kommunen anser inte heller att det vore 

önskvärt idag. Kommunen beskriver vidare att det är vanligt i Båstads kommun att fritidshus 

omvandlas till permanentbostäder. Det är därför mer riktigt att tala om delårsboende än om 

fritidsbebyggelse. Delårsboende är ett sätt att leva som inte förekom när riksintressesystemet 

infördes.32 

Kommunen menar att de i förarbetena till lagstiftningen inte nämns något om att 

utvecklingen av normal bostadsbebyggelse ska hindras av riksintresset. Detta skulle för 

Båstads del innebära att ingen bebyggelse får tillkomma utanför de tätorter som definierats 

som normala. Kommunen menar att det är orimligt för en kommun som Båstad, där det 

finns många drivkrafter till att bosätta sig såväl permanent som på fritiden i olika lägen på 

landsbygden, i mindre byar eller i något av de stora kustsamhällena.33 Kommunen hänvisar 

till specialmotiveringen av 4 kap 1 § MB (med ursprung i naturresurslagen) där det står att 

exploatering av fritidsbebyggelse bör kunna tillåtas inom delar av kustområdet.34 Kommunen 

menar vidare att bebyggelsen kan ses som ett komplement till befintlig bebyggelse.35 

Länsstyrelsen menar att området i fråga ligger i en oexploaterad del av en annars 

högexploaterad kustzon. Det är viktigt att skydda de få kvarvarande områdena med 

sammanhållen skogsvegetation i anslutning till kustzonen.36 Bjärehalvön kännetecknas av en 

stor del jordbruksmark och liten del allemansrättsligt tillgänglig mark. Jordbruksmarken 

sträcker sig i regel ända fram till kusten vilket gör att de kvarvarande kilarna av 

allemansrättslig mark, i direkt anslutning till kusten, är av största vikt för allmänhetens 

tillträde till kustzonen.37 

 

  

                                                      
30 Båstad kommun 2008a, s. 2; Länsstyrelsen i Skåne 2008b, s. 1 
31 Länsstyrelsen i Skåne 2009a, s. 1-2 
32 Båstad kommun 2009a, s. 2-3 
33 Båstad kommun 2009a, s. 1 
34 Ibid., s. 2-3 
35 Länsstyrelsen i Skåne 2008b, s. 1 
36 Länsstyrelsen i Skåne 2009a, s. 1-2 
37 Ibid., s. 1-2 
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5.6 Del av Ytterbyn 67:1, Kalix kommun 

 

Plan- och miljönämnden i Kalix kommun har tagit fram en detaljplan för två nya fritidshus 

inom ett område med en befintlig plan från 1972, där gällande område är utpekat som 

grönområde. De två föreslagna tomtplatserna utgör lucktomter mellan befintlig bebyggelse 

och ligger inom 100 meter från vattnet. Planområdet ligger på östra sidan av ön Granholmen 

i Kalix skärgård och nås endast med båt. Granholmen är sedan tidigare exploaterad av ett 40- 

tal fritidshus som alla ligger utmed öns stränder. 38  Konsekvenserna av den föreslagna 

exploateringen skulle enligt kommunen innebära en marginell ökning av båttrafiken i 

området.39 I kommunens gällande översiktsplan redovisas området som fritidsbebyggelse. 

Kommunen hänvisar även till en skärgårdsutredning från 1981 där området beskrivs som 

möjligt att förtäta med fritidshus.40 Kommunen anser att planen inte strider mot 

riksintressebestämmelserna.41 Länsstyrelsen är av annan uppfattning och hävdar att 

antagandet av planen innebär att riksintresset för det rörliga friluftslivet påtaglig kommer att 

skadas. 42 Fallet överklagades till regeringen som höll med länsstyrelsen och upphävde 

detaljplanen.43 

5.6.1 Aktörer och relationer 
Kommunen i Kalix 

 Har tagit fram planhandlingarna 

Plan- och miljönämnden i Kalix kommun 

 Har antagit detaljplanen  

Länsstyrelsen i Norrbotten  

 Har yttrat sig i samrådsskedet 

 Har yttrat sig i utställningsskedet  

 Har prövat kommunens beslut att anta detaljplanen 

                                                      
38 Kalix kommun 2008b, s. 1-2 
39 Ibid., s. 1-2 
40 Kalix kommun 2008a, s. 2 
41 Kalix kommun 2008b, s. 1  
42 Länsstyrelsen i Norrbotten 2008c, s. 2 
43 Regeringen 2012, s. 2 

Bashandlingar:  

- Samrådsredogörelse  

- Planbeskrivning – Samrådshandling  

- Länsstyrelsens granskningsyttrande  

- Länsstyrelsens prövningsbeslut  

Ytterligare handlingar: 

- Länsstyrelsens samrådsyttrande  

- Regeringsbeslut 
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Samrådsparter och intresseorganisationer 

 Har inte haft något att erinra  

Sakägare 1 

 Har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen till länsstyrelsen 

Sakägare 2 

 Ägare till berörda fastigheten 

 Har överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut att anta 

detaljplanen.  

Regeringen (Socialdepartementet) 

 Går på länsstyrelsens linje 

 Avslår överklagandet  

Kommunen, genom plan- och miljönämnden, har tagit fram detaljplanen för del av Ytterbyn 

67:1.44 Kommunen bedömer att genomförandet av planen inte kommer påverka riksintresset 

enligt 4 kap. 2 § miljöbalken.45 Kommunen bedömer även att den inkomna synpunkterna 

under planprocessen inte föranleder några ändringar av förslaget.46  

Länsstyrelsen har yttrat sig i både samrådskedet och i utställningsskedet. I samrådsyttrandet 

framkommer det att de inte anser att kommunen tagit tillräcklig hänsyn till riksintresset 4 kap 

1-2 § § miljöbalken.47 Länsstyrelsens synpunkter från samrådet kvarstår i sin helhet i 

utställningsskedet. Det är även utifrån dessa grunder som länsstyrelsen senare prövar beslutet 

att anta detaljplanen. Länsstyrelsen menar att kommunen inte på ett övertygande sätt har 

visat att planens genomförande inte påverkar riksintresset negativt och menar att planen 

därmed inte tillgodosett riksintressena.48 

En av sakägarna har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen för del av Ytterbyn 

67:1 till Länsstyrelsen.49 Länsstyrelsen bifaller överklagandet med stöd av 13 kap 8 § gamla 

PBL på grund av de frågor av allmänt intresse som åberopats gällande bristen på 

grönområden. Länsstyrelsen menar att kommunen, genom att anta detaljplanen, prioriterat 

det enskilda intresset att bygga två fritidshus, framför det allmänna. Detta innebär i en 

förlängning att kommunen till förmån för ett fåtal berörda låtit riksintresset för det rörliga 

friluftslivet ge vika.50  

Sakägare två står som ägare till den berörda fastigheten har överklagat Länsstyrelsens beslut 

om att upphäva kommunens beslut om att anta detaljplanen för Ytterbyn 67:1, till 

regeringen. Sakägaren hänvisar till skärgårdsutredningen där området är utpekat som 

utbyggnad för fritidsbebyggelse. Vidare menar sakägaren att området, motsatt till vad 

kommunen hävdar, inte har betydelse för angöring med båt och därmed inte är viktig att 

                                                      
44 Kalix kommun 2008b, s. 1-2 
45 Kalix kommun 2008a, s. 2; Kalix kommun 2008b, s. 1 
46 Kalix kommun 2008a, s. 3 
47 Länsstyrelsen i Norrbotten 2008b, s. 1 
48 Länsstyrelsen i Norrbotten 2008a, s. 1 
49 Länsstyrelsen i Norrbotten 2008c, s. 1-2 
50 Ibid., s. 3-4  
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behålla som passage. Sakägaren har även åberopat att det aktuella riksintressets avgränsning 

är för svepande.51  

Regeringen anser att de skäl som sakägare två anger, inte är skäl nog för att upphäva 

länsstyrelsens beslut. Regeringen menar att länsstyrelsen haft fog för att upphäva antagandet 

av planen. Regeringen, liksom länsstyrelsen menar att genomförandet av detaljplanen kan 

medföra påtaglig skada på riksintresset. De skäl som sakägare två anger gällande 

riksintressets avgränsning utgör inte skäl för att ändra länsstyrelsens beslut. Regeringen anser 

att länsstyrelsens prövning enligt 13 kap. ÄPBL inte bör upphävas utan att planen på ett 

felaktigt sätt tagit allmän plats i anspråk. Regeringen avslog därför överklagandet.52 

5.6.2 Beslutsprocessen 
Arbetet med att ta fram detaljplanen påbörjades i september 2008 och avslutades i maj 2012 i 

och med att regeringen då avslog överklagan och upphävde detaljplanen. Totalt pågick 

processen i nästan fyra år. Kommunen har inte gjort några ändringar i planhandlingarna. I 

och med att regeringen gått på länsstyrelsens linje har överklagande 2 inte fått sina 

synpunkter tillgodosedda. I detta fall är det därmed länsstyrelsen och överklagande 1 som fått 

sina åsikter tillgodosedda.  

Beslutsprocessen utgörs av följande beslut: 

- 2008-12-09 Plan- och miljönämnden i Kalix kommun tar beslut om att anta 

detaljplanen med stöd av 5 kap. 29 § i ÄPBL.  

- Kommunens beslut att anta detaljplanen överklagas till länsstyrelsen av privatperson. 

- 2008-12-19 Länsstyrelsen beslutar om att pröva planen med stöd av 12 kap. 1 § 

ÄPBL.   

- 2010-11-22 Länsstyrelsen beslutar att upphäva kommunens beslut att anta 

detaljplanen enligt 12 kap. 2 § ÄPBL.  

- Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen överklagas av privatperson till 

regeringen enligt 13 kap. 4 § i ÄPBL.  

- 2012-05-16 Regeringen beslutar av avslå överklagandet. Regeringen hänvisar till ett 

förordnande i byggnadslagen 113 § (6 kap 19 § gamla PBL), då bestämmelsen inte 

har behandlats i den tidigare planen från 1972. Detta menar regeringen är skäl nog 

att upphäva detaljplanen.  

5.6.3 Institutionella ramverk  
Ytterbyn 67:1 i Kalix kommun omfattas av riksintressebestämmelserna i 4:e kap. 1-2 § § MB. 

1 § - Påtaglig skada 

Gällande påtaglig skada anser Kalix kommun att en förtätning med två fritidshus i ett 

område som redan är bebyggt med ett 40-tal fritidshus, endast kommer göra marginell 

skillnad. Kommunen bedömer att genomförandet av planen inte kommer påverka 

riksintresset negativt.53 

Länsstyrelsens skriver i sin motivering till upphävandet av kommunens beslut att anta 

detaljplanen att Norrbottens skärgård omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 4:1-2 (och 

                                                      
51 Regeringen 2012, s. 1 
52 Ibid., s. 2 
53 Kalix kommun 2008a, s. 2; Kalix kommun 2008b, s. 1 
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3:6) MB (någon som kommunen inte beskrivit i planbeskrivningen). På Granholmen har 

bebyggelsen successivt vuxit fram i strandnära lägen vilket inte var avsett i den gällande 

planen från 1972. Länsstyrelsen anser därför att det rörliga friluftslivets möjligheter att 

angöra ön redan är starkt begränsat. Ett genomförande menar länsstyrelsen inte skulle 

tillgodose riksintresset. Länsstyrelsen menar även att kommunen inte på ett övertygande sätt 

visat att genomförandet inte påverkar riksintresset negativt.54 Både länsstyrelsen och 

regeringen är därmed överens om att den antagna planen kan medföra påtaglig skada på 

riksintresset. 55 

2 § - Friluftsliv 

Länsstyrelsen anser att Granholmens stränder redan är hårt exploaterade och att ytterligare 

exploatering skulle innebära en begränsning av det rörliga friluftslivet och därmed 

allmänhetens tillgång till stränderna.56 Länsstyrelsen menar att kommunen, genom att anta 

detaljplanen, prioriterat det enskilda intresset att bygga två fritidshus, framför det allmänna. 

Detta innebär i en förlängning att kommunen till förmån för ett fåtal berörda låtit 

riksintresset för det rörliga friluftslivet ge vika.57 Länsstyrelsen anser att bebyggelsen på 

Granholmen successivt växt fram i de strandnära lägena vilket inte var avsett i den tidigare 

gällande planen för området. Länsstyrelsen menar att ytterligare bebyggelse kommer att 

begränsa djur- och växtlivets förutsättningar att leva i strandzonen.58  

 

5.7 Blidö 1:517, Haraldsgård, Norrtälje kommun 

                                                      
54 Länsstyrelsen i Norrbotten 2008c, s. 2 
55 Regeringen 2012, s. 2; Länsstyrelsen i Norrbotten 2008c, s. 2 
56 Länsstyrelsen i Norrbotten 2008b, s. 1 
57 Länsstyrelsen i Norrbotten 2008c, s. 1-2 
58 Ibid., s. 2 

Bashandlingar: 

- Planbeskrivning, antagandehandling 

- Samrådsredogörelse 

- Länsstyrelsens granskningsyttrande 

- Länsstyrelsens prövningsbeslut  

Ytterligare handlingar: 

- Länsstyrelsens yttrande till programmet 

- Länsstyrelsens samrådsyttrande 

- Utlåtande efter granskningen 
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Norrtälje kommun har tagit fram en detaljplan för Blidö 1:517 som har som syfte att pröva 

lämpligheten för ny bostadsbebyggelse i form av 13 nya enbostadshus i anslutning till den 

befintliga bebyggelsen. På området finns idag en barnkolonis gamla lokaler som i första hand 

föreslås tas i bruk av ett vandrarhem. Fastigheten är i privat ägo.59 Planområdet ligger inte i 

direkt anslutning till vattnet.60 Planförslaget är upprättat på uppdrag av markägare ark MSA 

Ingemar Stråe.61 Efter att kommunen antog detaljplanen överklagades den. Länsstyrelsen 

valde att avslå överklagan och detaljplanen vann därmed laga kraft.  

5.7.1 Aktörer och relationer 
Ark MSA Ingemar Stråe 

 Har tagit initiativ till detaljplanen 

Norrtälje kommun 

 Har tagit fram detaljplanen  

Länsstyrelsen i Stockholms län 

 Har yttrat sig på programmet 

 Har yttrat sig under samrådet 

 Har yttrat sig under utställningen 

 Har avslagit överklagan av detaljplanen 

 Har valt att inte pröva kommunens antagande av detaljplanen 

Samrådsparter, sakägare och intresseföreningar 

 Har yttrat sig under samrådet 

 Har yttrar sig under utställningen 

Överklagan 

 11 personer har gått ihop och överklagat kommunen beslut att anta 

detaljplanen, till länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen har i yttrandet till programmet haft synpunkter på att det bör framgå av 

planhandlingarna att området omfattas av riksintressebestämmelserna i 4 kap 1-2,4 § § MB, 

samt hur riksintresset ska tillgodoses.62 De menar att det inte framgår hur bebyggelsen 

inverkar på riksintresset. Länsstyrelsen beskriver även i samrådsyttrandet att de inte, utifrån 

nuvarande underlag kan ta ställning till om planens genomförande tillgodoser riksintresset 

eller ej.63 Kommunen svarar på detta i samrådsredogörelsen där de skriver att de avser att 

bl.a. komplettera planhandlingarna angående riksintresset enligt 4:1,2,4 § § MB.64 

Kommunen hänvisar till ställningstaganden i den kommunövergripande översiktsplanen och 

den fördjupade översiktsplanen.65 

Under samrådet inkom totalt 12 yttranden varav ett yttrande från berörde riksintresset. I 

yttrandet framgår att planen ses som ett komplement till befintlig bebyggelse. Kommunen 

                                                      
59 Norrtälje kommun 2012a, s. 2  
60 Ibid., s. 1  
61 Ibid., s. 2 
62 Länsstyrelsen i Stockholm 2008, s. 1  
63 Länsstyrelsen i Stockholm 2010a, s. 2-3 
64 Norrtälje kommun 2011a, s. 2 
65 Ibid., s. 3-4 
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svarar inte på detta yttrande, utan hänvisar till kommentarerna lämnade till länsstyrelsens 

yttrande.66 Under utställningen inkom två yttranden, utöver länsstyrelsens, som berörde 

riksintresset.67 Yttrandena menar att den föreslagna bebyggelsen ej kan ses som komplement 

till befintlig bebyggelse. Kommunen har inte kommenterat dessa synpunkter och skriver 

endast en hänvisning till kommentarerna till länsstyrelsens yttrande.68  

Under utställningen menar länsstyrelsen att kommunen till skillnad från tidigare, lagt till en 

beskrivning av riksintresset men att dess innebörd fortfarande saknas.69 Länsstyrelsen gör 

bedömningen att de inte kan ta ställning till om riksintresset tillgodosetts innan 

beslutsunderlaget kompletterats med en bedömning av planförslagets lämplighet i 

förhållande till hushållningsbestämmelserna för kust och skärgården i 4:e kap. MB. Om 

kommunen antar planen utan dessa kompletteringar görs kan länsstyrelsen komma att pröva 

planen enligt 12 kap. PBL.70 Länsstyrelsen menar att den komplettering av planbeskrivningen 

som gjort inför utställningen inte innehåller någon bedömning av om föreslagen ny 

bebyggelse är lämplig i ett översiktligt perspektiv, som länsstyrelsen yttrade sig om i 

samrådsskedet.71 Kommunen svarar på detta i sitt utlåtande och menar att planhandlingarna 

kommer kompletteras vad gäller hushållningsbestämmelserna i 4:e kap. MB. Kommunen 

anser att förslaget är förenligt med riksintresset enligt 4 kap. MB.72  

Elva personer har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, till länsstyrelsen.73 

Länsstyrelsen menar att det i ärendet har framställts invändningar mot planen som rör både 

enskilda och allmänna intressen. De enskilda intressena som har åberopats är främst 

boendeförhållandena för de angränsande fastigheterna påverkas genom tung trafik, ljud, 

visuella störningar och genom att naturmiljön exploateras.74 Prövningen i samband med 

överklaganden av dessa menar länsstyrelsen är begränsad och hänvisar till tidigare rättsfall. 

En prövning av dessa allmänna intressen som länsstyrelsen enligt 12 kap ÄPBL ska bevaka, 

kan i regel bara prövas om det tillkommit skäl för att frångå dess beslut.75 Länsstyrelsen 

finner inte att några sådana omständigheter uppkommit.76  

Länsstyrelsen har som regional planmyndighet beslutat att inte pröva antagandebeslutet med 

stöd av 12 kap. 2 § ÄPBL.77 Sammanfattningsvis finner länsstyrelsen att det som de klagande 

anfört, vid en vägning mellan deras enskilda intressen och de intressen som planen syftar till 

att tillgodose, inte utgör tillräckliga skäl för att, med anledning av deras överklaganden, 

upphäva antagandebeslutet. Överklaganden avslås därför.78 

                                                      
66 Ibid., s. 2, 7 
67 Ibid., s. 2 
68 Ibid., s. 8 
69 Länsstyrelsen i Stockholm 2010a, s. 2-3 
70 Länsstyrelsen i Stockholm 2012a, s. 1-2 
71 Ibid., s. 1-2 
72 Norrtälje kommun 2012b, s. 3 
73 Länsstyrelsen i Stockholm 2013, s. 1 
74 Länsstyrelsen i Stockholm 2013, s. 4 
75 Länsstyrelsen i Stockholm 2013, s. 4 
76 Ibid., s. 5 
77 Ibid., s. 6 
78 Ibid., s. 6 
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5.7.2 Beslutsprocessen 
Det första detaljplaneprogrammet för området togs fram under 2008. Planen antogs 2012, 

överklagades och vann sedan laga kraft under 2013. Processen har därmed pågått under drygt 

fem år.  

2012-04-18 Kommunen antog detaljplanen. 

2013-11-12 Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagan enligt 13 kap. 5, 6 § § ÄBPL.  

2013-12-19 Detaljplanen vann laga kraft.79 

5.7.3 Institutionella ramverk 

1 § påtaglig skada 

I behovsbedömningen anger kommunen att de 13 nytillkomna tomterna orsakar en viss 

förändring av områdets naturkaraktär.80 Länsstyrelsen kommenterar kommunens 

ställningstagande genom att föra ett generellt resonemang om att riksintresset inte kan anses 

vara tillgodosett, om bebyggelsetillskottet är ett i raden av flera bebyggelsetillskott.81 För att 

kunna bedöma om riksintresset successivt urholkas eller inte, bör planläggning föregås av 

översiktlig planering. Att planen avser permanentbostäder kan inte ensamt motivera en 

bebyggelse med liknande negativ inverkan på riksintresset som om det varit 

fritidsbebyggelse.82  

1 § Lokalt näringsliv  

Kommunen beskriver i planbeskrivningen att kommunen vill satsa på det lokala näringslivet 

och att planen är ett viktigt inslag i att stärka detta på Blidö.83 

2 § Turism, rörligt friluftsliv 

Kommunen menar att den tänka exploateringen av marken är av begränsat intresse för det 

allmänna rörliga friluftslivet.84 Eftersom inga särskilda värden hittats i området bedöms 

platsen vara försumbar för det rörliga friluftslivet. För att även i fortsättningen möjliggöra fri 

rörelse i området lämnas grönsläpp med förslag till servitut i förslaget.85  

4 § Kompletterande bebyggelse 

Kommunen menar att planområdet är en av få platser utmed kustvägen på norra Blidö där 

en komplettering av bebyggelse kan tillkomma utan att natur- och strövområden splittras och 

att riksintresset skadas.86 

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att avslå överklaganden att det av planbeskrivningen 

framgår att kommunen gör bedömningen att planområdet är ett av få områden utmed kusten 

där kompletterande bebyggelse kan tillkomma. Länsstyrelsen menar att det inom området 

inte finns några särskilda värden. Förutom det planerade vandrarhemmet torde platsen vara 

                                                      
79 Norrtälje kommun 2014 
80 Norrtälje kommun 2012a, s. 4  
81 Länsstyrelsen i Stockholm 2010a, s. 1-2  
82 Ibid., s. 2-3 
83 Norrtälje kommun 2012a, s. 7  
84 Ibid., s. 4 
85 Norrtälje kommun 2012a, s. 8 
86 Norrtälje kommun 2012b, s. 3; Norrtälje kommun 2011a, s. 2 
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försumbar ur intresse för det rörliga friluftslivet. Ett antal grönsläpp anges i planen för att 

tillgodose rörligheten. Kommunen anser därmed att riksintresset är tillgodosett.87  

 

5.8 Elestorp 6:6, Norrviken, Båstad kommun 

 

Norrvikens trädgårdar är en anläggning som funnits sedan 1906 och består av s.k. 

stilträdgårdar. Kommunen har fram till 2001 varit finansiär för området. Efter kommunen 

tog Norrvikens Exploaterings AB (NEAB) över finansieringen.88 Syftet med detaljplanen är 

att uppföra ny entré till trädgårdsområdet, uppföra en restaurang, utbildningslokaler, 

konsthall och parkering. Syftet är även att undersöka möjligheterna att uppföra bostäder och 

hotell i anslutning till trädgårdarna. Planområdet ligger på norra sidan av Bjärehalvön och ca 

2 km väster om Båstad tätort.89 Norrvikens trädgårdar har idag utställningsverksamhet och 

kulturevenemang.90 Planförslaget syftat till att förbättra möjligheterna för turism och 

friluftsliv inom området. Den föreslagna bebyggelsen tar endast en begränsad del naturmark i 

anspråk.91 I den kommunövergripande översiktsplanen beskrivs Norrvikens trädgårdar som 

ett av kommunens mest kända turistmål. För området Norrviken föreslås en kustnära 

bebyggelse tillkomma genom förtätningar. Även hotellverksamhet och korttidsboende 

beskrivs möjligt i anslutning till Norrviken.92 Länsstyrelsen har ställt sig kritiska till hur 

kommunen tillgodosett riksintressena. Detta har de framfört i både yttrandet till 

översiktsplanen, yttrandet till den fördjupade översiktsplanen, under samrådet och under 

utställningen. Länsstyrelsen har inte valt att pröva kommunens beslut att anta detaljplanen. 

Detaljplanen har överklagats till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Detaljplanen 

                                                      
87 Länsstyrelsen i Stockholm 2013, s. 5 
88 Båstad kommun 2008d, s. 2 
89 Ibid., s. 4 
90 Ibid., s. 12 
91 Ibid., s. 16 
92 Båstad kommun 2008e, s. 188 

Bashandlingar: 

- Planbeskrivning 

- Länsstyrelsens granskningsyttrande  

- Samrådsredogörelse 

- Länsstyrelsens prövningsbeslut 

Ytterligare handlingar: 

- Utlåtande efter utställningen 

- Länsstyrelsens samrådsyttrande 

- Översiktsplan  

- Fördjupad översiktsplan  

- Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen 

- Länsstyrelsens granskningsyttrande över den fördjupande översiktsplanen 

- Regeringens beslut  
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överklagades sedan till regeringen som avslog överklagandet. Detaljplanen vann laga kraft 

2010-04-29.93  

5.8.1 Aktörer och relationer 
Kommunen 

 Har tagit fram översiktsplanen för Båstads kommun  

 Har tagit fram den fördjupade översiktsplanen för Norrviken- Kattvik 

 Har tagit fram detaljplanen för Elestorp 6:6 

Länsstyrelsen i Skåne  

 Har yttrat sig i utställningen till översiktsplanen 

 Har yttrat sig i utställningen av den fördjupade översiktsplanen 

 Har yttrat sig under samrådet  

 Har yttrat sig i utställningen  

 Har avslagit överklagan 

Sakägare, samrådsparter och intresseorganisationer 

 Har yttrat sig under samrådet  

 Har yttrat sig under utställningen 

 Har överklagat länsstyrelsens beslut till regeringen 

Regeringen 

 Har avslagit överklagan 

Båstads kommun menar att de föreslagna ingreppet har marginell påverkan på riksintresset. 

Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning om att riksintressena för kustzonen och det 

rörliga friluftslivet endast skulle ha begränsad betydelse p.g.a. att de täcker hela kommunens 

yta. Länsstyrelsen menar att riksintresseområdets betydelse är lika viktig i mitten av området 

som i dess kanter samt att dess betydelse inte minskar om de täcker stora ytor. Länsstyrelsen 

delar inte heller kommunens syn på att Kattvik skulle räknas som en tätort.94 Länsstyrelsen 

skriver i yttrandet till den fördjupade översiktsplanen att kommunen måste redovisa en 

bedömning av hur den föreslagna bebyggelsen kommer att påverka riksintressena. 

Länsstyrelsen beskriver att de kan komma att ingripa enligt 12 kap PBL om kommunen 

fortsätter exploatera enligt vad som står i den fördjupade översiktsplanen.95 

Kommunen skriver i den fördjupade översiktsplanen att huvudkaraktären på den nya 

bebyggelsen ska vara av ett sådant slag att områdets värden och karaktär inte förloras. 

Kommunen skriver vidare att de genom åtgärder ska öka tillgängligheten i och kring området 

vilket ökar möjligheten till rörligt friluftsliv inom området.96 Kommunen tar stöd av 

förarbetena till naturresurslagen för att beskriva konsekvenserna på riksintresset. Kommunen 

menar att området utgör särskilda skäl, d.v.s. att bebyggelsen ingår i ett led i att förbättra 

områdets attraktivitet för turism och friluftsliv eller när det gäller en enkel typ av 

                                                      
93 Båstad kommun 2014 
94 Länsstyrelsen i Skåne 2008e, s. 2 
95 Länsstyrelsen i Skåne 2007, s. 3 
96 Båstad kommun 2008f, s. 22 
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fritidsbebyggelse i närheten av de större tätortsregionerna.97 Den föreslagna bebyggelsen 

menar kommunen är en naturlig utveckling av Båstad tätort.98  

Länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande att de befarar att planförslaget kan komma att 

medföra påtaglig skada på riksintresset för kustzonen.99 Kommunen anser att länsstyrelsens 

argumentation gentemot planens föreslagna bebyggelse i förhållande till riksintressena är 

inkorrekt. Kommunen tar ändå hänsyn till länsstyrelsens kommentarer om att bebyggelsen 

närmast havet är olämplig och omarbetar därför den. Kommunen lägger även in ett 

förtydligande av innebörden av riksintressena för kustzonen.100 Kommunen anser att 

detaljplanen och dess föreslagna anläggning främjar en god ekonomisk tillväxt genom att 

stärka turistnäringen i kommunen.101  

Totalt inkom 26 yttranden under samrådet.102 Utöver länsstyrelsen har 4 intresseföreningar 

och sakägare yttrat sig angående riksintressena. De menar att det är nödvändigt att behålla 

områdets höga natur-, kultur och friluftsvärden och att exploateringen strider mot 

riksintresset. Kommunen hänvisar till kommentarer lämnade på länsstyrelsens yttrande.103 

Ett av yttrandena kvarstår i utställningen.104 Inga andra yttranden under utställningen, utöver 

länsstyrelsens, berör riksintresset. 

Länsstyrelsen skriver i utställningsyttrandet att det kvarstår viss risk för påverkan på 

riksintresset för friluftsliv enligt 4: 2 MB, men att kommunen beaktat många av länsstyrelsens 

synpunkter från samrådet. Kommun har tagit bort den föreslagna bebyggelsen om utgjorde 

skada på riksintresset för friluftslivet.105 Länsstyrelsen menar dock att intrånget som den 

föreslagna bebyggelsen innebär betydande påverkan på riksintresset för kustzonen och 

naturvården.106 

Kommunens antagandebeslut har överklagats av en sakägare och en intresseförening. 

Länsstyrelsen har avvisat överklagandena.107  Sakägaren skriver i sitt överklagande att 

exploateringen strider mot riksintressena i 4 kap. miljöbalken. Det framgår även att den 

föreslagna bebyggelsen strider mot den avvägning som ska göras mellan allmänna och 

enskilda intressen enligt pbl. Området har idag goda värden för det rörliga friluftslivet. 

Sakägaren hänvisar vidare till att bestämmelserna i 4:e kap. MB där det står att en avvägning 

redan har gjorts av riksdagen. Den föreslagna bebyggelsen menar sakägaren kan minska 

värdet för friluftslivet.108 Intresseföreningen har anfört liknande omständigheter som 

sakägaren.109 Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut eftersom 

de bedömer att detaljplanen inte strider mot de krav som ställs enligt 12 kap 1 § PBL.110  Det 

innebär att länsstyrelsen som regional planmyndighet inte finner att planförslaget strider mot 

                                                      
97 Ibid., s. 50 
98 Ibid., s. 52 
99 Länsstyrelsen i Skåne län 2008c, s. 1 
100 Båstad kommun 2008g, s. 6, 9 
101 Ibid., s. 10 
102 Ibid., s. 1 
103 Ibid., s. 15,19 
104 Båstad kommun 2008h, s. 6 
105 Länsstyrelsen i Skåne län 2008d, s. 1 
106 Ibid., s. 2 
107 Länsstyrelsen i Skåne 2009b, s. 1 
108 Ibid., s. 2 
109 Ibid., s. 3 
110 Länsstyrelsen i Skåne 2009b, s. 7 
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riksintresset.111 Länsstyrelsen menar att vad sakägaren har framfört inte missgynnar honom 

som sakägare eller att planen på annat sätt påverkar hans fastighet. Länsstyrelsen finner att 

kommunen gjort en rimlig avvägning mellan motstående intressen.112 

Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen där de yrkat på att regeringen ska upphäva 

kommunens antagandebeslut.113 Sakägaren och intresseföreningen menar att den nu antagna 

detaljplanen skiljer sig från den fördjupande översiktsplanen för området.114 Regeringen 

finner att de invändningar som framfört gällande planhandlingarna och kommunens 

handläggning inte strider mot kommunens intentioner för området. Regeringen finner inte 

att planhandlingarna eller handläggningen har sådana brister som föreligger att länsstyrelsens 

beslut ska ändras.115  

5.8 2 Beslutsprocessen 
2008-10-22 Båstad kommun antog detaljplanen för Elestorp 6:6 m.fl.  

Beslutet överklagades till länsstyrelsen som 2009-03-06 avslog överklagan. 

Beslutet överklagades till regeringen.  

2010-04-20 Regeringen avslog överklagandet och detaljplanen vann laga kraft.  

5.8.9 Institutionella ramverk 

1 § Påtaglig skada 

Båstad kommun bedömer att planförslaget ej innebär påtaglig skada på riksintresset för 

kustzonen och att hotellfunktionen och studentbostäderna är förenliga med riksintresset. 

Den bebyggelse som är föreslagen närmast havet i planförslaget ligger på en idag otillgänglig 

och igenväxt platå och förslaget skulle därmed öka tillgängligheten i området genom fler 

gångstigar och förbättrad skötsel av vegetationen.116  

Länsstyrelsen skriver i sitt samrådsyttrande att de befarar att planförslaget kan komma att 

medföra påtaglig skada på riksintresset för kustzonen.117 Länsstyrelsen hävdar att Norrvikens 

Trädgårdar kan skadas om dess lokalklimat exploateras. Skadan kan innebära att 

anläggningens värden och attraktionskraft minskar.118 Länsstyrelsen hänvisar till 

Naturvårdsverkets allmänna råd om att påtaglig skada kan uppstå om en åtgärd mer än 

obetydligt skadar natur-, kultur eller friluftsvärdena som utgör grunden i riksintresset.119 

Länsstyrelsen skriver i utställningsyttrandet att det kvarstår viss risk för påverkan på 

riksintresset för friluftsliv enligt 4:e kap. 2 § MB.120 

1 § Utveckling av befintlig tätort 

Kommunen menar att bostäderna och hotellet kan motiveras genom att de är en naturlig 

utveckling av Båstads tätort. De menar vidare att Båstads kommun är unik längs den Skånska 

                                                      
111 Ibid., s. 8 
112 Ibid., s. 9 
113 Regeringen 2010b, s. 1 
114 Ibid., s. 2 
115 Ibid. s. 4 
116 Båstad kommun 2008d, s. 16-17 
117 Länsstyrelsen i Skåne 2008c, s. 1 
118 Länsstyrelsen i Skåne 2008c, s. 2 
119 Ibid., s. 3  
120 Länsstyrelsen i Skåne län 2008d, s. 1 
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kusten i och med att dess topografi inte möjliggör en bebyggelseutveckling inåt landet.121  

Kommunen hänvisar till bestämmelserna i 4 kap 1 § MB. Länsstyrelsen menar att detta inte 

är en godtagbar motivering till en bedömning av möjlig påverkan. Länsstyrelsen bedömer att 

förslaget inte är en utveckling av befintlig tätort utan att en del av den föreslagna 

exploateringen så som konsthallen, restaurangen- och hotellverksamheten kan anses som en 

utveckling av det lokala näringslivet. Länsstyrelsen menar dock att bostadsbebyggelse inte 

gör det.122 Den föreslagna bebyggelsen är en enskild bebyggelsegrupp som planeras vid 

kusten i ett tidigare oexploaterat område.123  

2 § Friluftslivet 

Båstad kommun menar att planförslaget syftar till att förbättra möjligheterna för turism och 

friluftsliv i området.124 De anläggningar som är kopplade till trädgårdsverksamheten bedömer 

länsstyrelsen kan gynna riksintresset för det rörliga friluftslivet.125 

5.9 Hägnad 1:18 m.fl. Oskarshamns kommun 

 

Kommunen har tagit fram ett detaljplanprogram för Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter The Circle 

Resort. Planprogrammet är utarbetat av samhällsbyggnadskontoret och baseras på en 

programskiss framtagen av Wendelboe West Properties.126 I detaljplaneprogrammet föreslås 

utvecklingen av området ske i tre etapper. Etapp 2 är tänkt att innehålla boende i olika 

former och etapp 3 ska innehålla hamnanläggning, badplats och havsnära boende.127 

Detaljplanen för etapp 1 överklagades till regeringen p.g.a. behandlingen av strandskyddet 

och att miljökonsekvenserna för hela området inte var tillräckligt utredda. Regeringen avslog 

överklagandet och detaljplanen för etapp 1 vann därmed laga kraft.128  

                                                      
121 Båstad kommun 2008d, s. 17 
122 Länsstyrelsen i Skåne 2008c, s. 4 
123 Ibid., s. 4 
124 Båstad kommun 2008d, s. 16 
125 Länsstyrelsen i Skåne 2008c, s. 5  
126 Oskarshamns kommun 2009, s. 2 
127 Ibid., s. 13-14 
128 Regeringen 2012, s. 1-2 

Bashandlingar:  

- Planbeskrivning (etapp 2) 

- Samrådsredogörelse (etapp 2) 

- Länsstyrelsens granskningsyttrande (etapp 2) 

- Länsstyrelsens prövningsbeslut (etapp 2) 

Ytterligare handlingar: 

- Detaljplaneprogram för Hägnad 1:16 (etapp 1) 

- Regeringsbeslut för Hägnad 1:16 m fl. (etapp 1) 

- Länsstyrelsen i Kalmar läns samrådsyttrande (etapp 2) 

- Utlåtande efter utställning (etapp 2) 

-  
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Oskarshamns kommun har tagit fram en detaljplan för Hägnad 1:18  för att möjliggöra 

genomförandet av etapp 2 av fritidsanläggningen The Circle Resort. Syftet med planen är att 

utveckla möjligheterna till ytterligare satsningar på fritid, turism och rekreation. Området är 

beläget 2 mil norr om Oskarshamns tätort och omfattar en befintlig fritidsanläggning som 

rymmer konferens, restaurang och golf mm.129 Detaljplaneförslaget har inte stöd i 

översiktsplanen då gällande översiktsplan inte föreslår någon ändring i markanvändning 

inom aktuellt planområde.130 I gällande detaljplan från 1992 finns huvudsakligen tre 

markanvändningar: bostäder/övernattningsstugor, golf, natur samt centrumfunktion. Det 

nya förslaget medger en etablering av fritidsstugor samt 70 flytande villor. 131 

I området finns sedan tidigare olika former av uthyrningsstugor, fritids- och 

aktivitetsrelaterade verksamheter samt restaurang och konferens. De befintliga anläggningen 

kommer till stora delar ersättas av nya byggnader.132Länsstyrelsen har valt att inte pröva 

kommunens beslut att anta detaljplanen och den har därmed vunnit laga kraft.  

5.9.1 Aktörer och relationer 
Wendelboe West Properties (WWP) 

 Initiativtagare till uppförandet av detaljplanen 

 Driver befintlig anläggning 

Oskarshamns kommun 

 Har tagit fram detaljplaneprogrammet för hela området, bestående av 3 etapper 

 Har antagit detaljplanen för etapp 1 

 Har antagit detaljplanen för etapp 2 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

 Har yttrat sig under samrådet till Hägnad 1:16 

 Har yttrat sig under utställningen av Hägnad 1:16 

 Har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta detaljplanen för Hägnad 1:16 

 Har yttrat sig under samrådet till Hägnad 1:18 

 Har yttrat sig under utställningen till Hägnad 1:18 

 Har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta detaljplanen för Hägnad 1:18 

Wendelboe West Properties (WWP) har tagit fram den första programskissen och driver 

även den befintliga anläggningen. Det framkommer dock inte om det är WWP själva som 

har tagit initiativ till uppförandet av detaljplanen.133 Kommunen har upprättat 

detaljplanehandlingarna för Hägnad 1:18 m.fl. baserad på programhandlingarna.134 

Under samrådstiden har länsstyrelsen lämnat synpunkter gällande kommunens hantering av 

riksintressena. Länsstyrelsen menar att planområdet omfattas av 4:e kap. 1, 2 och 4  § § MB 

och därför har stor betydelse för djur- och växtlivet samt för allmänheten då ostleden löper 

genom planområdet. Länsstyrelsen förklarar att innebörden med bestämmelserna är att 

                                                      
129 Oskarshamns kommun 2013a, s. 2 
130 Länsstyrelsen i Kalmar 2012a, s. 1 
131 Oskarshamns kommun 2013a, s. 3 
132 Oskarshamns kommun 2009, s. 4 
133 Ibid., s. 2 
134 Ibid., s. 2 
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skydda områdena mot åtgärder som påtagligt kan skada dem.135 Under förutsättning att 

påverkan på riksintresset beskrivs mer ingående gör länsstyrelsen i samrådsskedet 

bedömningen att planen inte bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset.136  

Utöver länsstyrelsen har kommunen samrått med 28 kommunala förvaltningar, myndigheter 

och sakägare. Tre av de inkomna synpunkterna (utöver länsstyrelsens) har berört det 

allmänna intresset och riksintressen. Övriga synpunkter har handlat in enskilda intressen från 

bl. a. grannfastigheter.137  

EN intresseförening har lämnat synpunkter om att planförslaget strider mot 

hushållningsbestämmelserna i MB 4:e kap. 1, 2 och 4 § § MB och att planen kommer ge 

upphov till irreversibla skador på områdets natur- och kulturvärden. De menar vidare att 

planen inte innebär en satsning för det rörliga friluftslivet, utan en klassisk storskalig 

semesteranläggning liknande Lalandia i Danmark.138 En annan intresseförening har lämnat 

synpunkter på vikten av att skydda skärgården från exploatering och alltför stort tryck. 

Anläggningen som planeras kan innebära att trycket på den ömtåliga skärgården kommer att 

öka.139 Även en tredje intresseförening kritiserar hanteringen av riksintressen och påpekar att 

uppdelningen av ett så omfattande projekt i etapper leder till att överblicken och dess 

påverkan är svår att se och att varje etapp ger en skev bild av konsekvenserna.140 

Det första och tredje yttrandet har kommunen inte kommenterat alls eller hänvisat till att 

synpunkterna redan behandlats. Till det andra yttrandet har kommunen kommenterat att 

Oskarshamns kommun har cirka 170 mil oexploaterad kust varför planförslaget inte bedöms 

ha någon större påverkan på tillgången till kustområden. Området närmast kusten kommer 

att lämnas fri från bebyggelse för att säkerställa en fri passage.141  

Under utställningen inkom nio yttranden till kommunen varav två berörde kommunens 

hantering av riksintressen. Kommunens kommenterar att de redan har tagit hänsyn till dessa 

synpunkter.142 

I detaljplanehandlingarna går det att utläsa att kommunen har gjort ett tillägg i beskrivningen 

av riksintressen där de beskrivs att detaljplanen bedömd ha en positiv effekt på friluftsliv, 

turism och rekreation. Kommunen beskriver vidare att vid exploatering kommer hänsyn tas 

till värdefull naturmiljö, vilket säkerställs genom detaljplanen. Planen bedöms därför vara 

förenlig med en lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt miljöbalken tredje 

och fjärde kapitel. Kommunen argumenterar vidare att ambitionen med planen är att öka 

tillgängligheten till naturen och visa på hur samhället kan leva i samklang med denna. 

Kommunen beskriver vidare att allmänheten kommer efter detaljplanens genomförande 

kommer att ha god tillgång till området och möjlighet att röra sig fritt. Kommunen hävdar 

att detaljplanen är betydelsefull ur ett regionalt perspektiv, och medför en positiv effekt för 

turismen i hela regionen.143  

                                                      
135 Länsstyrelsen i Kalmar 2012a, s. 1 
136 Ibid., s. 1 
137 Oskarshamns kommun 2013b, s. 1 
138 Ibid., s. 13 
139 Ibid., s. 23 
140 Ibid., s. 28 
141 Ibid., s. 23, 28 
142 Oskarshamns kommun 2013c, s. 16, 20 
143 Oskarshamns kommun 2013a, s. 5, 6 



RESULTAT OCH ANALYS | 69 
 

Länsstyrelsen menar att de sammantagna förändringar som kommunen har gjort i 

beskrivningen av riksintressena innebär att planen bedöms ha en positiv effekt på 

friluftslivet, turismen och rekreationen. Länsstyrelsen bedömer i granskningsyttrandet att 

kommunen har tagit till sig Länsstyrelsens tidigare synpunkter från samrådet och har inga 

ytterligare kommentarer gällande riksintresset.144 Länsstyrelsen har därför beslutat att inte 

pröva kommunens beslut om att anta planen och anser därmed att kommunen på ett 

tillfredsställande sätt har tagit hänsyn till riksintressena.145   

5.9.2 Beslutsprocessen 
I januari 2013 antar Oskarshamns kommun detaljplanen 

2014-03-11 Länsstyrelsen beslutar att inte pröva detaljplanen för Hägnad 1:18 m.fl.  

5.9.3 Institutionella ramverk 

1 § Påtaglig skada 

Kommunen beskriver att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar 

riksintressets värde. I detaljplanens syfte framgår det att planens målsättning är att säkerställa 

allmänhetens intressen och minimera påverkan på riksintresset. De områden som utifrån 

naturvårdsinventeringen har bedömt värdefulla har undantagits från exploatering. 

Planförslaget bedöms därför inte medföra påtaglig skada på riksintresset.146 Planområdet 

omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser (4:e kap. 1, 2 och 4 § § MB). Det innebär att 

ingrepp i miljön inte får påtagligt skada områdets natur- och kulturvärden. Kommunen 

bedömer att planförslaget har en positiv effekt på friluftsliv, turism och rekreation.147  

 
5.10 Jämförelse mellan fallen  
I detta avsnitt jämförs de fem fallen: Boarp, Elestorp, Hägnad, Blidö och Ytterbyn som 

analyserats var för sig i föregående avsnitt. Jämförelsen är upplagd utefter innehållsanalysens 

kategorier. 

5.10.1 Aktörer och relationer 
I både Boarp, Blidö och Hägnad är det privata aktörer som tagit initiativ till att ta fram 

detaljplanerna. WWP i fallet Hägnad är det de som driver den befintliga anläggningen och 

tagit fram skisser och förslag till utformning i detaljplaneprogrammet för området. I Boarp 

framgår det inte vilken roll NEAB har haft i resterande del av processen. 

Till både Hägnad och Blidö har länsstyrelsen under samrådet kommenterat att kommunerna 

måste lägga till en beskrivning av riksintresset och att innebörden av bestämmelserna måste 

framgå. Bägge kommunerna har tagit hänsyn till dessa kommentarer och lagt till 

beskrivningar av riksintresset och planförslagets påverkan på detta. Även till Boarp och 

Ytterbyn har länsstyrelsen kommenterat att det måste framgå vad bestämmelserna innebär 

samt vad förslagens genomförande kan komma att få för konsekvenser för riksintresset. Till 

skillnad från Oskarshamn och Norrtälje håller Båstad och Kalix kommuner inte med 

länsstyrelsen. Båstad kommun och Länsstyrelsen i Skåne har skilda åsikter gällande om 

                                                      
144 Länsstyrelsen i Kalmar län 2013, s. 1 
145 Länsstyrelsen i Kalmar 2014, s. 1 
146 Oskarshamns kommun 2013a, s. 5 
147 Ibid., s. 6 



70 | RESULTAT OCH ANALYS  
 

förslaget kan räknas som kompletterande bebyggelse eller ej. Trots att länsstyrelsen utvecklar 

sina synpunkter under utställningen gällande vad som kan räknas som kompletterande 

bebyggelse enligt lagen, håller kommunen inte med utan överklagar länsstyrelsens beslut till 

regeringen. Även i fallet Ytterbyn har Kalix kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län 

haft skilda åsikter om huruvida planförslaget är förenligt med bestämmelserna i miljöbalken. 

Länsstyrelsen har yttrat sig i både samrådskedet och i utställningsskedet och menar att 

kommunen inte tagit tillräcklig hänsyn till riksintresset enligt 4:e kap. 1-2 § § miljöbalken. 

Länsstyrelsens synpunkter från samrådet kvarstår i sin helhet i utställningsskedet. Det är även 

utifrån dessa grunder som länsstyrelsen senare prövar beslutet att anta detaljplanen.  

Under samrådstiden och under utställningen i de fem fallen har det inkommit mellan ett och 

tio yttranden, som berört riksintresset. I majoriteten av fallen (Blidö, Elestorp och Boarp) har 

kommunen inte kommenterat dessa enskilt utan har endast hänvisat till kommentarer 

lämnade på länsstyrelsens yttrande. Till Ytterbyn inkom (utifrån vad som går att utläsa av de 

granskade handlingarna) inga yttranden. Till de yttranden som inkommit till Hägnad har 

Oskarshamns kommun lämnat enskilda kommentarer på tre av fem yttranden. 

Antagandet av detaljplanerna för Ytterbyn, Blidö och Elestorp har överklagats av 

privatpersoner och intresseorganisationer. Detaljplanen för Blidö överklagades till 

länsstyrelsen av elva privatpersoner och i Ytterbyn av en privatperson. I fallet Boarp var den 

kommunen själv som valde att överklaga länsstyrelsens beslut.  

5.10.2 Beslutsprocessen 
Båda detaljplanerna för Boarp och för Ytterbyn har överklagats och gått hela vägen till 

regeringen som slutligen upphävt planerna. I fallet Ytterbyn var det en privatperson som 

överklagade kommunens beslut till länsstyrelsen och en annan privatperson som sedan 

överklagade länsstyrelsens beslut till regeringen. Även i Boarp är det en privatperson som 

överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen till länsstyrelsen. Boarp skiljer sig från 

Ytterbyn eftersom det är kommunen själva som har överklagat länsstyrelsens beslut om att 

upphäva antagandet, till regeringen. På samma sätt har en privatperson överklagat 

Länsstyrelsen i Skånes beslut gällande Elestorp, till regeringen. Men i detta fall avslog 

regeringen överklagandet och detaljplanen vann därmed laga kraft. Både fallet Blidö och 

fallet Hägnad har vunnit laga kraft efter att respektive länsstyrelse valt att inte pröva 

kommunens beslut att anta detaljplanerna. I fallet Blidö har Länsstyrelsen i Stockholms län 

även avslagit den inkomna överklagan.  

5.10.3 Institutionella ramverk 
Nedan görs en jämförelse mellan de olika fallens syn på påtaglig skada, riksintresse för 

friluftsliv samt vilka beskrivningar och hänvisningar till undantagen och de särskilda skälen 

som finns gällande utveckling av lokalt näringsliv, utveckling av befintlig bebyggelse samt 

kompletterande fritidsbebyggelse. Allt enligt 4:e kapitlet 1, 2 och 4 § § i miljöbalken som är 

denna undersöknings institutionella ramverk. Alla fall utom Ytterbyn omfattas av 4:e kap. 1, 

2 och 4 § § MB. Ytterbyn omfatta endast av 4:e kap. 1 och 2 § § MB. 

1 § Påtaglig skada 

Ingen av de fem kommunerna bedömer att planförslagen kommer att påtagligt skada 

riksintresset. I två av förslagen, Elestorp och Hägnad, bedömer respektive kommun att 

planförslagen har en positiv effekt på riksintresset. Båstads kommun anger i yttrandena till 

både Elestorp och Boarp att de bedömer att planförslagen ej kommer att påverka 
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riksintresset negativt eftersom det i princip täcker hela kommunens yta. I förslaget till 

Elestorp anger kommunen att planförslaget ligger på en otillgänglig plats och att förslaget 

skulle innebära en ökad tillgänglighet för allmänheten i området och på så sätt gynna 

riksintresset. Inte heller i Kalix kommun bedöms genomförandet av planförslaget för 

Ytterbyn skada riksintresset negativt. Kommunen anser att två fritidshus endast innebär 

marginell skillnad. Oskarshamns kommun har ett annat sätt att motivera att planens 

genomförande inte kommer att påtagligt skada riksintresset. De beskriver i planförslaget för 

Hägnad att förslaget ska minimera påverkan på riksintresset och att de värdefullaste 

områdena har undantagits från exploatering. Detta bedömer kommunen inte kommer 

medföra påtaglig skada på riksintresset utan kommunen menar istället att förslaget har en 

positiv effekt på friluftslivet, turismen och rekreationen. Norrtälje kommun gör 

bedömningen att den tilltänka bebyggelsen på Blidö kan orsaka viss förändring på områdets 

karaktär men att så mycket av naturkaraktären som möjligt ska bevaras. Norrtäljes 

beskrivning kan tolkas som att de inte heller bedömer att riksintresset kommer att skadas.  

Länsstyrelsen i Skåne län skriver i sitt yttrande till den fördjupade översiktsplanen (som 

omfattar både Boarp och Elestorp) att de inte delar kommunens uppfattning gällande hur 

riksintresset ska tillgodoses. Gällande Elestorp skriver länsstyrelsen i sitt yttrande att 

områdets lokalklimat kommer att skadas och att dess attraktionskraft och värden kommer 

minskas. Till Boarp skriver Länsstyrelsen i Skåne att planförslaget innebär ett stort intrång i 

en miljö med stora naturvärden som oåterkalleligt skadas vid exploatering. Länsstyrelsen 

skriver vidare att bebyggelsen placeras i den enda kvarvarande kilen som är obebyggd längs 

med hela kuststräckan vilket innebär skada på riksintresset. Länsstyrelsen hänvisar till 

Naturvårdsverkets allmänna råd för påtaglig skada i både yttrandet till Elestorp och till 

Boarp. I bägge fallen anger Länsstyrelse i Skåne naturvärden som anledning till att planen 

kan leda till påtaglig skada. Länsstyrelsen i Norrbottens län för delvis fram samma argument 

till planförslaget för Ytterbyn, som Länsstyrelsen i Skåne län framfört till Boarp. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län bedömer att bebyggelse runt planområdet successivt vuxit 

fram vilket lett till att friluftslivet redan är starkt begränsat i området. Att genomföra planen 

skulle därmed skada riksintresset. De skriver vidare att kommunen inte på ett övertygande 

sätt visat att riksintresset inte skadas negativt. Det finns även en del liknelser med fallet Blidö 

där Länsstyrelsen i Stockholms län lämnat synpunkter på att det inte går att bedöma 

planförslagets bidrar till en successiv urholkning av riksintresset då planförslaget inte 

föregåtts av översiktlig planering och att riksintresset inte kan anses vara tillgodosett om 

bebyggelsetillskottet är ett i raden av flera bebyggelsetillskott. Länsstyrelsen i Kalmar län 

hade inledningsvis i processen för Hägnad kommentarer på att riksintresset kunde påtagligt 

skadas, men efter korrigeringar i förslaget bedömer länsstyrelsen att förslaget är förenligt 

med riksintresset.  

Länsstyrelserna i Norrbotten, Skåne och Stockholms län för liknande resonemang där de 

sätter de föreslagna planområdena i ett större perspektiv där områdena i sig kanske inte 

skadar riksintressena men att de tillsammans med kringliggande områden och succesiv 

bebyggelseutveckling kan påtagligt skada områdena. Det är bara i fallet Hägnad som 

länsstyrelsen inte bedömer att förslaget innebär påtaglig skada för riksintresset.    

1 § Lokalt näringsliv och utveckling av befintlig tätort 

I första paragrafen i miljöbalkens 4:e kapitel står att undantag får göras för det lokala 

näringslivet och för utveckling av befintliga tätorter. Det är endast Norrtälje kommun och i 

planförslaget för Blidö och Båstad kommun i planförslaget för Boarp, som har hävdat detta 
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undantag. Norrtälje kommun skriver att de vill satsa på det lokala näringslivet och att 

planförslaget för Blidö är ett viktigt inslag i att stärka detta. Ingen av de andra kommunerna 

tar upp frågan om utveckling av det lokala näringslivet. Båstads kommun hävdar i planen för 

fallet Elestorp att de planerade bostäderna och hotellet är en naturlig utveckling av Båstads 

tätort. Länsstyrelsen menar att den föreslagna bebyggelsen inte är en utveckling av en 

befintlig tätort utan är en enskild bebyggelsegrupp som planeras på ett tidigare oexploaterat 

område. Ingen av de andra kommunerna tar upp frågan om utveckling av befintlig tätort.  

2 § Friluftsliv, turism och det rörliga friluftslivet  

Båstad och Norrtälje kommun beskriver i sina motiveringar till planförslagen hur 

riksintresset för friluftsliv kommer att påverkas. De övriga kommunerna saknar motiveringar 

för varför planförslagen inte påtagligt skadar riksintresset för friluftsliv.  

Båstads kommun bedömer både i fallet Boarp och i fallet Elestorp att planförslagen kommer 

bidra positivt till riksintresset för friluftsliv. I Boarp skriver kommunen att planer medför en 

förbättrad tillgänglighet för allmänheten genom att planen medger uppförandet av stigar och 

gångvägar genom beteckningen x i planbestämmelserna. I Elestorp bedömer kommunen att 

planförslaget syftar till att förbättra förutsättningarna för turism och friluftsliv utan närmare 

precisering. Länsstyrelsen håller med kommunen i fallet Elestorp där de i samrådsyttrandet 

bedömer att de användningar som är kopplade till trädgårdsverksamheten kan gynna 

riksintresset för friluftsliv. När det gäller Boarp håller länsstyrelsen inte med. De bedömer att 

området skulle bli mer privatiserat och otillgängligt för allmänheten om planförslaget 

genomförs. De beskriver att förslaget består av privata tomter som snarare kommer att 

minska attraktiviteten för det rörliga friluftslivet. Fallet Blidö i Norrtälje kommun har en viss 

likhet med planerna i Båstads kommun. I Blidö beskrivs att området närmst vattnet lämnas 

fritt genom servitut för att allmänheten ska ha fri rörelse i området. Kommunen menar även 

att det inte finns några särskilda bevarandevärden för friluftslivet i området. I planförslaget 

för Ytterbyn i Kalix kommun finns ingen beskrivning av innebörden eller konsekvenserna 

för riksintresset för det rörliga friluftslivet. Däremot har länsstyrelsen kommenterat detta 

relativt ingående i sina yttranden. De skriver bl.a. att ytterligare exploatering på Granholmen 

innebär en begränsning för det rörliga friluftslivet och allmänhetens tillgång till stränderna. 

Länsstyrelsen bedömer att kommunen genom att anta detaljplanen har prioriterat det 

enskilda intresset att bygga två fritidshus framför riksintresset.  

4 § fritidsbebyggelse  

I fallet Elestorp skriver kommunen i den fördjupade översiktsplanen att området utgör ett av 

de särskilda skälen som står i förarbetena till naturresurslagen, d.v.s. att området ingår i ett 

led för att förbättra områdets attraktivitet för turism och friluftsliv. Kommunen anger även 

att planen uppfyller ett annat skäl för undantag, nämligen det för enkel fritidsbebyggelse i 

närheten av tätortsregionerna. I både fallet Boarp och Elestorp argumenterar Båstads 

kommun för att områdena ska räknas som kompletterande bebyggelse genom att beskriva att 

det är svårt för orterna att växa åt något annat håll p.g.a. topografin. Länsstyrelsen i Skåne län 

håller inte med kommunen i något av fallen utan menar att områdena är fristående tillskott 

på tidigare oexploaterad mark. I inget av fallen framgår det om den kompletterande 

bebyggelsen är fritidsbebyggelse. Även i fallet Ytterbyn beskriver Länsstyrelsen i Norrbottens 

län att bebyggelsen inte kan räknas som kompletterande bebyggelse då området vuxit fram 

successivt och att ytterligare bebyggelse skulle begränsa djur- och växtlivets möjligheter att 

leva i strandzonen. I fallet Blidö är Norrtälje kommun och Länsstyrelsen i Stockholms län 

överens om att planområdet är en av få platser på norra Blidö där en komplettering av 
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bebyggelse kan tillkomma utan att natur- och strövområden splittras och att riksintresset 

skadas. Länsstyrelsen menar att det inom planområdet inte finns några särskilda värden.  

 
5.11 Teoretisk återkoppling 
Nedan diskuteras resultatet i förhållande till denna uppsats teoretiska utgångspunkter. 

Avsnittet är upplagt utifrån samma kategorier som använts. 

5.11.1 Aktörer och relationer 
Nuissl och Heinrichs (2011) beskriver att det är viktigt att studera vilka aktörer som varit 

delaktiga i en process för att kunna se om den har kopplingar till governancestyrning eller 

governmentstyrning. Ett tecken på att en process är governancestyrd menar både Pierre och 

Sundström (red.)(2009) och Montin och Hedlund (red.)(2009) är att gränserna mellan vad 

som är offentligt och vad som är privat löses upp och att relationen mellan staten och 

samhället går mot att bli mer marknadsorienterad. Denna marknadsorientering syns i fallet 

Hägnad och fallet Boarp där planerna initierats av privata aktörer. Att privata aktörer på 

detta sätt tillåts ta initiativ till en detaljplaneprocess innebär att planeringen i viss grad tillåts 

styras av vad de privata exploatörerna vill bygga vilket är ett tecken på en ökad 

marknadsstyrning. Detta syns i fallet Hägnad där är det samma aktör (WWP) som driver den 

befintliga anläggningen och som har initierat planförslaget och tagit fram programskissen för 

området. Även i Båstad är det en privat aktör (NEAB) som på olika sätt är involverad i både 

Elestorp och Boarp där de står som finansiär till anläggningen i Elestorp och initiativtagare 

till planen för Boarp. Att dessa privata aktörer tar plats i den annars helt kommunala 

(offentliga) planprocessen gör att gränsen mellan privat och offentligt håller på att suddas ut, 

vilket Pierre och Sundström menar är kännetecknande för processer präglade av governance. 

Att privata aktörer får ett så pass stort inflytande som de har i fallen Boarp, Elestorp och 

Hägnad är också ett tecken på att delar av ansvaret över planeringsprocessen flyttas och 

delegeras från kommunerna till privata aktörer vilket Montin och Hedlund (red.) också 

menar är ett tecken på en förskjutning från government till governance.  

En kritik mot governanceperspektivet som Nuissl och Heinrichs lyfter fram är att 

perspektivet strävar efter att uppnå konsensus genom att involvera flera aktörer i processen 

och att detta skulle leda till att antalet konflikter i processen minskar. Ett försök till att 

involvera fler aktörer i processen syns i de analyserade fallen där flertalet privata aktörer som 

t.ex. sakägare och intresseföreningar har yttrat sig. Av vad som framkommit i analysen har 

kommunen i de flesta fallen inte kommenterat dessa enskilt utan hänvisat till kommentarer 

lämnade på länsstyrelsens yttrande eller ingenting alls, vilket snarare utestänger aktörer än att 

involvera dem. Detta har inneburit att flera av yttrandena återkommit även under 

utställningsskedet, vilket sammantaget tyder på att den kritik som riktats mot 

governanceperspektivet till viss del återfinns i de studerade fallen. Antalet potentiella 

konflikter har inte minskat utan har snarare ökat i och med att samma synpunkter 

återkommit under processens gång, vilket tyder på att kommunen inte har involverat alla 

aktörer på ett tillfredsställande sätt. Om kommunerna i samrådsskedet kommenterat varje 

enskilt yttrande skulle sannolikheten för att yttrandena återkommer i utställningen minska. 

Vilken roll aktörerna haft sinsemellan under processens gång menar både Nuissl och 

Heinrichs (2011) och Pierre och Sundström (red.) (2009) spelar roll för utfallet i en process. I 

de analyserade fallen har kommunens agerande lett till överklaganden och utdragna 

processer.  
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De statliga myndigheterna har enligt Pierre och Sundström en viktig roll i att skapa 

demokratisk legitimitet, att utforma regler och kontroll och att se till att lagstiftningen 

efterföljs. På regional nivå är länsstyrelsen statens förlängda arm och dess relation till 

kommunerna har sett lite olika ut i de olika länen och fallen. Oskarshamns och Norrtäljes 

kommun kan sägas ha samspelat vertikalt med länsstyrelsen då de tagit hänsyn till de 

synpunkter som de haft på förslagen. I dessa processer är det statliga inflytandet (genom 

länsstyrelsen) fortfarande stark vilket i enlighet med Pierre och Sundström är ett tecken på 

att processen mer präglas av government. I Båstad och Kalix har relationen mellan 

kommunen och länsstyrelsen inte sett likadan ut. I dessa tre fall har kommunen inte hållit 

med länsstyrelsens synpunkter. Dessa fall har gått hela vägen upp till regeringen som 

slutligen avgjort ärendena. Detta skulle kunna tyda på att kommunerna ifrågasätter den 

centrala styrningen och på så vis även governmentstyrningen, vilket Pierre och Sundström 

menar kan kopplas till governance. Men trots att kommunerna och länsstyrelserna har haft 

skilda uppfattningar och oavsett om processen är präglad av government eller governance är 

det alltid länsstyrelsen och sedermera regeringen som får sista ordet. När en länsstyrelse har 

valt att pröva kommunens antagande har kommunen inte mycket att säga till om. Detta tyder 

på att det, trots kommunens försöka att decentralisera besluten, fortfarande finns en stark 

central styrning när det kommer till planer som överprövas eller överklagats. Staten, i detta 

fall länsstyrelsen och regeringen, har i högsta grad en styrande roll, vilket enligt Pierre och 

Sundström (red.) är egenskaper hos staten inom governmentperspektivet.  

5.11.2 Institutionella ramverk 
Nuissl och Heinrichs (2011) beskriver att det är de formella och informella ramverken som 

styr aktörernas handlande. I de analyserade dokumenten är det endast de formella ramverken 

som är synliga. De formella institutionella ramverken i form av miljöbalken och plan- och 

bygglagen spelar i dessa fall en väsentlig roll. Dels styr de genom att det genom lagstiftningen 

finns en tydlig ordning för hur processen ska gå till, vilka aktörer som ska vara delaktiga och 

hur en överklagan eller överprövning ska gå till. Ramverken innehåller dock en viss grad av 

tolkning, vilket Emmelin och Lerman menar är kännetecknande för planparadigmet. Denna 

tolkning har visat sig ske på väldigt olika sätt i de analyserade fallen. Att kommunerna tolkar 

och gör avvägningar mellan olika allmänna och enskilda intressen kan även kopplas till 

governanceperspektivet då avvägningen innebär att kommunernas självbestämmande är stort 

då de själva ska göra avvägningen. Detta syns t.ex. genom att kommunerna i alla de 

analyserade fallen har avvägt den planerade exploateringen mot riksintresset och sedan 

kommit fram till att det inte innebär påtaglig skada.  

Länsstyrelserna har genom plan- och bygglagen en viktig roll i att kontrollera och pröva 

kommunernas planer. I flertalet av de analyserade fallen har de inte delat kommunens 

tolkning av planförslaget och dess innebörd för riksintresset och istället hävdat att flera 

naturvärden skadas. Detta kan tolkas som att när det gäller länsstyrelsens prövning är den i 

större grad präglad av Emmelin och Lermans beskrivna miljöparadigm där mätbara värden är 

viktigare än hur avvägningen har gjorts. Detta kan sammantaget visa på den övergripande 

problematik som Emmelin och Lerman lyfter som handlar om att paradigmen i vissa fall kan 

vara svårförenliga. Problemet uppstår när länsstyrelserna lyfter in expertkunskaper i de beslut 

som kommunerna har tagit utifrån en avvägning. Detta är extra tydligt när det handlar om de 

statliga intressena och riksintressena då länsstyrelserna enligt plan- och bygglagen ska avväga 

intressen som omfattas av miljöbalken som i sin tur präglas av miljöparadigmet.  
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5.11.3 Beslutsprocessen 
Ett beslut att anta en detaljplan är enligt plan- och bygglagen en kommunal angelägenhet och 

ska ske på lokal nivå genom avvägningar mellan olika intressen, vilket kan sägas präglar 

Emmelin och Lermans beskrivna planparadigm. Emmelin och Lerman beskriver dock att det 

kan bli problematiskt när det handlar om statliga intressen så som riksintressena som ska tas 

hänsyn till i planprocessen. Detta har märkts av i de analyserade fallen då kommunerna i 

både fallet Ytterbyn och fallet Boarp trots länsstyrelsens inrådan har valt att anta detaljplanen 

då de ansett att de tillgodosett riksintressena. Detta tyder på, vilket nämnts ovan, att 

kommunerna ifrågasätter den centrala styrningen och likt governanceperspektivet vill fatta 

besluten på lokal nivå. Som också nämnts ovan så grundas länsstyrelsens beslut i större 

utsträckning på vilka mätbara värden som finns i området än vilken avvägning som gjorts, 

vilket kan tyda på att besluten fattas bäst utifrån expertkunskaper vilket i sin tur är 

utmärkande för miljöparadigmet. I bägge fallen väger således expertkunskaperna tyngre än 

kommunens avvägning när det handlar om överprövade planer.  

En ytterligare aspekt i beslutsprocessen handlar om de privata aktörernas inflytande. Detta är 

en kritik som Nuissl och Heinrichs (2011) lyfter upp som riktas mot governanceprocesser 

som innebär att privata aktörers inflytande tenderar att hota den representativa demokratin, 

legitimiteten och tillförlitligheten i beslut. Riktigt så hårt kan man inte dra det i de analyserade 

fallen, men det faktum att privata aktörer tagit initiativ och i vissa fall även har upprättat vissa 

planhandlingar visar på att de har en egen agenda och således kanske inte har det 

helhetstänkande som en kommun har i avvägningen mellan olika intressen.  
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6. AVSLUTNING  
 

I detta avslutande kapitel beskrivs de slutsatser som kan dras utifrån den gjorda 

undersökningen. Slutsatserna presenteras utifrån uppsatsens frågeställningar. Sist förs en 

diskussion kring valet av metod och vad som hade varit intressant att studera vidare. 

6.1 Slutsatser  
Syftet med denna uppsats har varit att studera hur hanteringen av riksintressena enligt 4:e 

kap. 1-4 § § miljöbalken fungerar idag i förhållande till systemets ursprungliga intentioner. 

Syftet har vidare varit att undersöka och ta reda på om det finns brister i hur 

riksintressesystemet fungerar i dag och vad det i så fall kan få för konsekvenser för 

markanvändningen.  

Nedan presenteras de slutsatser som kan dras utifrån den genomförda undersökningen. Sist 

lyfts slutsatserna till en generell nivå i en sammanfattning. 

 

Hur förhåller sig planläggningen av detaljplaner inom område för riksintresse enligt 4 kap 1-4 

§ § miljöbalken, till lagstiftningens intentioner? 

I del 1 framkommer det at drygt 50 % av alla laga kraft vunna detaljplaner utgör undantag 

från riksintressebestämmelserna enligt 4:e kapitlet. Att kommunerna tar en aktiv roll och gör 

avvägningar i enlighet med planparadigmet kan generellt sägas vara förenligt med 

intentionerna bakom riksintressesystemet. Men när det gäller 4:e kapitlet har dessa utpekade 

områden legat fast sedan de utsågs av regeringen under den fysiska riksplaneringen. 

Avvägningen är därmed redan gjord på central nivå, av regeringen i enlighet med 

miljöparadigmet: de intressen som står i paragraferna ska ges företräde i en 

konkurrenssituation. Detta innebär att kommunerna gör avvägningar, enligt planparadigmet 

på något som redan är avvägt från centralt håll, i enlighet med miljöparadigmet. 

Att kommunerna trots detta gör egna avvägningar, och att detta gäller över hälften av fallen i 

del 1, visar dels på svårförenligheten mellan plan- och miljöparadigmen och också på en 

oförenlighet gentemot intentionerna med 4:e kapitlet. Mer än hälften av de kommunala 

avvägningarna enligt planparadigmet leder till undantag från riksintressebestämmelserna för 

kust- och skärgårdsområdena, och således också från de centrala avvägningarna enligt 

miljöparadigmet. De sistnämnda är intentionerna med 4:e kapitlet, och mängden undantag 

mot dessa får sägas tyda på att även om kommunernas aktiva roll är förenlig med 

intentionerna med riksintressesystemet generellt, är mängden undantag oförenligt med 

intentionerna bakom 4:e kap. 1-4 § § miljöbalken.   

En av intentionerna bakom den fysiska riksplaneringen var att begränsa utvecklingen av 

privata fritidshus som begränsade allmänhetens tillgänglighet till kustområdena. Detta har 

visat sig vara svårt att reglera idag eftersom gränsen mellan vad som är fritidshus och vad 

som är permanentbostäder successivt har suddats ut, vilket har visat sig i bl.a. fallet Boarp i 

del 2 där kommunen hävdar att man istället borde tala om delårsboende och att det i 

förarbetena till naturresurslagen inte står någonting om att permanentbostäder ska begränsas. 

Detta visas även i del 1 där det i större delen av fallen inte sker någon precisering av vilken 

form av bostadsbebyggelse som planerna syftar till. Detta visar på att det formella 

institutionella ramverket som 4:e kap. 4 § miljöbalken är en del av, till viss del har förlorat sitt 
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syfte då den ökade governancestyrningen har gjort att allt fler kommuner gör undantag från 

bestämmelserna och att det inte på samma sätt som förut går att styra från central nivå vilken 

form av bostäder som skall byggas.  

En av intentionerna med den fysiska riksplaneringen var att kustområdena skulle bevaras och 

att rekreation och friluftsliv i dessa områden skulle främjas. Detta syns inte i de detaljplaner 

som vunnit laga kraft under 2013. Ingen av dessa planer har haft rekreation eller friluftsliv 

som syfte. Detta behöver dock inte betyda att dessa inte funnits med, bara att de inte utgjort 

ett huvudsyfte med detaljplanerna. Att inga planer vunnit laga kraft som haft rekreation och 

friluftsliv som syfte kan också tyda på att dessa områden inte behövt detaljplaneras utan att 

det främst är exploatering av olika former som behöver detaljplaneläggas.  

Sammanfattningsvis visar ovanstående på att kommunernas avvägningar generellt sett är 

förenliga med intentionerna, men eftersom avvägningar redan är gjorda från centralt håll i 4:e 

kap. visar detta på svårförenligheten mellan plan- och miljöparadigmen. Att kommunerna 

gör avvägningar och undantag, i enlighet med planparadigmet, är förenligt med det arbetssätt 

som förespråkades i intentionerna, men mängden undantag är det inte. 

Hur använder kommuner och statliga myndigheter begreppet påtaglig skada och vad får det 

för konsekvenser för de utpekade riksintresseområdena i 4 kap. 1-4 § § miljöbalken? 

Ingen av kommunerna i de analyserade fallen i del 2 bedömer att deras plan innebär påtaglig 

skada på riksintresset. Oavsett om det rör sig om ett planförslag för bostadsbebyggelse, 

hotell, konferens eller restauranganläggningar gör kommunerna i flera av fallen avvägningen 

att den föreslagna exploateringen kommer ge en positiv effekt för riksintresset. 

Kommunerna använder de positiva effekterna som planförslaget ger på riksintresset för att 

motivera att förslaget inte medför påtaglig skada. Detta innebär även att kommunerna gör en 

bedömning av vilken typ av verksamheter som främjar riksintresseområdet, d.v.s. när det rör 

sig om bostadsbebyggelse är det det vardagliga nyttjandet som lyfts fram, när det gäller 

hotell, konferens och restauranganläggningar är det de mer upplevelseinriktade 

verksamheterna som beskrivs främja riksintresset. I inget av fallen är det själva naturen i sig 

som lyfts fram. Detta visar på, motsatt vad som lyfts fram som kritik av bl.a. SKL i 3. 

Områdesöversikt, att kommunerna inte nödvändigtvis ser riksintressena som ett problem utan 

att de faktiskt kan användas som någonting positivt för kommunen. Det innebär även att 

kommunerna gör en egen tolkning, i enlighet med planparadigmet, av vad riksintresset står 

för, d.v.s. att vissa aktiviteter och verksamheter ska främjas. Detta är förenligt med 

intentionerna på samma sätt som del 1 som presenterats i föregående frågeställning. Att 

kommunerna beskriver de positiva effekterna planförslaget får på riksintresset kan också ses 

som ett sätt för kommunerna att undvika vilken skada ingreppet faktiskt innebär. Detta 

stämmer inte överens med Riksrevisionens beskrivning där de menar att begreppet påtaglig 

skada används på ett oförutsägbart och inkonsekvent sätt.   

Både Båstad och Kalix kommun hänvisar till att riksintresset inte påverkas negativt eftersom 

de föreslagna områdena endast berör en liten del av riksintresseområdet. Detta stämmer 

dåligt överens med vad som beskrivs om påtaglig skada av bl.a. Boverket och 

Naturvårdsverket som menar att påtaglig skada även kan uppstå av ett ingrepp som endast 

berör en liten del av riksintresseområdet. Kommunerna i de analyserade fallen tenderar 

därmed att endast se till området för den planerade bebyggelsen snarare än vilka 

konsekvenser ingreppet kan innebära för hela riksintresseområdet. Även detta går att koppla 

till det som skrivits ovan om intentionerna, där tanken med riksintressena var att skapa ett 
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helhetsperspektiv kring hushållningen med naturresurserna i hela landet. Att kommunerna 

endast ser till det enskilda området strider därmed mot intentionerna.   

Länsstyrelserna håller i de flesta fall inte med om kommunernas bedömning. Länsstyrelserna 

har ett större perspektiv och ser till hela riksintresset och vilken inverkan det föreslagna 

ingreppet kommer få på hela området. Länsstyrelsernas motiveringar stämmer i stora drag 

överens med vad Karlsson (2007) dragit för slutsatser om hotet mot riksintressena där hon 

menar att riksintressets värde riskerar att gå förlorat genom att det enskilda ärendet inte ser 

till de effekter som ingreppet gör på hela riksintresseområdet. Länsstyrelserna använder, i 

större utsträckning än kommunerna, en hänvisning till att det är naturvärden som kommer 

att påtagligt skadas. I del 2 framkom även att alla de granskade kommunerna inledningsvis 

saknat beskrivningar av riksintresset och dess konsekvenser på riksintresset, vilket 

länsstyrelsen menar indirekt innebär att riksintresset påtagligt skadas. Detta skulle kunna tyda 

på att länsstyrelsen inte bidragit med tillräckligt beslutsunderlag till kommunerna. Även i 

resultatet av del 1 framkom det att beskrivningar av planernas konsekvenser på riksintresset 

saknades i 30 % av fallen.  

Sammantaget kan slutsatsen dras att kommunerna i större utsträckning än länsstyrelsen 

tenderar att beskriva de positiva effekterna planförslagen har på riksintresset istället för att se 

vilken skada det gör. Att kommunerna endast ser till det enskilda området och inte till hela 

riksintresseområdet är inte förenlig med intentionerna. Länsstyrelsen hantering av 

riksintressena är mer förenlig med intentionerna då de tenderar att se till konsekvenserna på 

hela riksintresset.  

Finns det någon skillnad mellan tillämpningen av riksintressebestämmelserna enligt 4 kap 1-4 

§ § miljöbalken, beroende på geografiskt läge, exploateringstryck samt vilka paragrafer som 

området omfattas av? 

Det går att utläsa geografiska skillnader mellan tillämpningen av riksintressebestämmelserna i 

vissa av de analyserade lagakraftvunna detaljplanerna. I vissa frågor är skillnaderna större än i 

andra. Det går inte att se någon geografisk skillnad i överensstämmelsen med 

översiktsplanen. Däremot går det att se skillnader när det gäller andelen detaljplaner som 

initierats av privata aktörer, där antalet är störst i Västra Götalands län, Norrbottens län och i 

Stockholms län. I Södermanlands län och i Kalmar län, är det privata initiativtagandet som 

lägst vilket tyder på att det finns ett samband mellan andelen privata initiativtagare och de 

områden som Boverket kategoriserat som har högt exploateringstryck. Ett högt antal privata 

initiativtagare innebär en mer governanceorienterad process vilket i sin tur innebär att 

kommuner med högt exploateringstryck även i större utsträckning präglas av governance.  

Detaljplaner som bedöms utgöra undantag från riksintressebestämmelserna är flest i Skåne 

län, Hallands län, Stockholms län och i Kalmar län. Minst undantag görs i Blekinge, 

Södermanlands län och i Uppsala län. Detta visar på att antalet undantag till viss del beror på 

vilket exploateringstryck kommunen har. I både Skåne, Halland och i Stockholms län 

beskriver Boverket att exploateringstrycket är högt medan det är lägre och t.o.m. lågt i 

Södermanlands län, Uppsala län och Norrbottens län. I Västra Götalands län som också 

beskrivs ha ett stort exploateringstryck, är antalet undantag inte lika stort som de andra länen, 

men ligger ändå på knappt 50 %, vilket fortfarande är en hög siffra för att vara undantag. 

Detta tyder sammantaget på att det finns ett samband mellan exploateringstrycket och antalet 

detaljplaner som gör undantag från riksintressebestämmelserna där högt exploateringstryck 

innebär ett större antal undantag. Det tyder även på att kommunernas i stor utsträckning gör 
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egna tolkningar av vad som räknas som ett undantag vilket är ett tecken på att det 

kommunala självstyret är starkt vilket i sin tur tyder på governance. Det finns ingen skillnad 

mellan kommuner som omfattas av 2 §, 4 § eller av bägge paragraferna, gällande antalet 

undantag.  

När det gäller beskrivningarna av riksintressets innebörd är det anmärkningsvärt att det i 60 

% av fallen saknas en beskrivning av bestämmelsernas innebörd. I Västra Götalands län och i 

Kalmars län samt till viss del i Uppsala län, är kommunerna generellt sett bäst på att beskriva 

bestämmelsernas innebörd. Generellt sett finns ingen skillnad i beskrivningen av 

riksintressenas innebörd, mellan paragraferna. När det gäller de beskrivna konsekvenserna på 

riksintressena är bristen störst i de planer som omfattas av bägge paragraferna. Det är främst 

i västra Sverige som det förekommer beskrivningar av positiva effekter.  

Sammantaget kan slutsatsen dras att det finns ett samband mellan privata initiativtagare och 

områden med högt exploateringstryck, vilket innebär att dessa i större utsträckning präglas av 

governance. Det kan även konstateras att det finns ett samband mellan områden med högt 

exploateringstryck och antalet undantag som görs från riksintressebestämmelserna.  

Av de planer som överprövas, vilka argument har använts och vilket utfall har planerna fått? 

Av de fem fallen i del 2 har Boarp, Elestorp och Ytterbyn överprövats av länsstyrelsen. I alla 

tre fallen har kommunerna och länsstyrelserna haft olika syn på om området kommer 

innebära påtaglig skada för riksintresset och om områdena kan räknas som kompletterande 

bebyggelse eller ej. Ingen av kommunerna menar att ingreppet innebär påtaglig skada 

eftersom ingreppet endast rör en liten del av riksintresset och att tillgängligheten för 

allmänheten totalt sätt kommer att förbättras. Detta innebär, likt vad som beskrivits ovan 

under frågeställning två, att kommunernas hantering av riksintressena går ut på att 

avvägningar görs i enlighet med planparadigmet. Att länsstyrelsen inte håller med om 

kommunernas avvägning innebär att när det råder meningsskiljaktigheter mellan kommun 

och länsstyrelse är det länsstyrelsen som har sista ordet, vilket starkt präglas av 

miljöparadigmets tankar om att besluten bäst fattas på central nivå. Detta visar också på 

svårigheten som ligger i skärningspunkten mellan de två paradigmen där kommunerna i 

enlighet med plan- och bygglagen ska göra avvägningar men att dessa förlorar betydelse när 

länsstyrelsen i enlighet med miljöbalken upphäver kommunernas beslut. Länsstyrelsernas 

hantering präglas i större utsträckning av miljöparadigmet då de menar att ett även en liten 

del av riksintresset kan innebära påtaglig skada på hela riksintresset. Länsstyrelsen menar att 

trots de positiva effekterna som kommunerna lyfter fram, går planförslagens inverkan inte att 

bortse ifrån.  

Detta visar sammantaget på att överprövningsprocessen i stor utsträckning präglas av 

government och miljöparadigmet.  
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Sammantaget kan det konstateras att en förskjutning mot governance går att urskilja främst 
när det gäller kommunernas stora tolkningsutrymme. Kommunernas avvägningar och 
undantag, tyder på att det lokala självbestämmandet är utpräglat och att governance i stor 
utsträckning präglar den kommunala detaljplaneläggningen.  

När det gäller hanteringen av riksintressena är det viktigt med ett helhetsperspektiv eftersom 
enskilda ingrepp kan åsamka skada på helhetsvärdet i området. Detta saknas många gånger 
hos kommunerna vilket innebär att en centralstyrning, genom länsstyrelserna, till viss del är 
nödvändig. Government har därmed en stark koppling till just systemet med riksintresena 
och är, trots förskjutningen mot governance i styrningen i kommunerna, fortfarande stark. 
Detta visar sammantaget på att både governance och government finns representerade i 
hanteringen av riksintressena.  

 

6.2 Metoddiskussion  
I denna uppsats har två innehållsanalyser genomförts. De har baserats på plandokument som 
alla är offentliga handlingar. Detta har inneburit att ett färre antal tolkningar har gjort, 
jämfört med om studien baserats på exempelvis intervjuer. Detta innebär att reliabiliteten 
och replikerbarheten i studien är hög. Vad gäller generaliserbarheten är den hög i resultatet 
från del 1 eftersom den baseras på en censusurval. Det som skulle kunna minska dess 
generaliserbarhet är dess stora externa bortfall. Fallen i del 2 är totalt sätt en extremt liten del 
av alla detaljplaner som varje år vinner laga kraft i Sverige. Men om man ser till hur många 
som överprövas motsvarar de studerade fallen en större del. Med en viss försiktighet kan 
därmed resultatet av del 2 kunna generaliseras till de fall som genomgått samma process, 
d.v.s. överprövats av länsstyrelsen eller överklagats av privatperson p.g.a. behandlingen av 
riksintressena.   

Om jag skulle fortsätta med studien skulle jag överväga att även genomföra intervjuer. Den 
metod som använts har varit ett sätt att pröva de teoretiska utgångspunkterna. I vissa fall har 
det gått bra och i andra fall mindre bra. Metoden har varit användbar till de övergripande 
resonemangen. Att komplettera undersökningen med intervjuer skulle även kunna hjälpa till 
att se ytterligare nyanser mellan relationerna mellan de olika aktörerna. De skulle även kunna 
bidra med att se de mer informella motiven bakom besluten i planprocesserna som inte syns 
i de slutgiltiga handlingarna.  

Om jag skulle fortsätta med studien skulle jag överväga att även genomföra intervjuer. Den 
metod som använts har varit ett sätt att pröva de teoretiska utgångspunkterna. I vissa fall har 
det gått bra och i andra fall mindre bra. Metoden har varit användbar till de övergripande 
resonemangen. Att komplettera undersökningen med intervjuer skulle kunna hjälpa till att se 
ytterligare nyanser mellan relationerna mellan de olika aktörerna. De skulle även kunna bidra 
med att se de mer informella motiven bakom besluten i planprocesserna som inte syns i de 
slutgiltiga handlingarna.
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Tabell 2 Urval av fall. Sammanställt av författaren



 

8. BILAGOR 

 
Bilaga A 

LÄN  KOMMUN 1 § 2§ 3§ 4§ 
Antal 

lagakraftvun
na planer 

Antal planer som 
ligger inom 

riksintresseområ
de 

Västra 
Götalands län 

1.  Strömstad X X X  4 3 

 2.  Tanum X X X  6 3 

 3.  Sotenäs  X X X  - - 

 4.  Lysekil X X X X 2 2 

 5.  Munkedal X   X 3 1 

 6.  Uddevalla X   X  10 2 

 7.  Orust X   X - - 

 8.  Tjörn X   X 0 0 

 9.  Stenungssund X   X - - 

 10.  Kungälv X   X 4 0 

 11.  Göteborg X   X 27 1 

 12.  Öckerö X   X 5 4 

Halland 13.  Kungsbacka X X  X  - - 

 14.  Varberg X X  X 17 10 

 15.  Falkenberg X X  X 4 3 

 16.  Halmstad X X  X 9 1 

 17.  Laholm X X  X  6 2 

Skåne 18.  Båstad X X  X 2 2 

 19.  Ängelholm X X  X 12 1 

 20.  Höganäs X X  X 5 3 

 21.  Helsingborg X   X - - 

 22.  Landskrona X   X - - 

 23.  Kävlinge X   X 4 0 

 24.  Lomma X   X 7 4 

 25.  Burlöv X   X 3 0 

 26.  Malmö X   X - - 

 27.  Vellinge X   X - - 

 28.  Trelleborg X   X 10 6 

 29.  Skurup X   X 4 0 



 
 

 30.  Ystad X   X 7 1 

 31.  Simrishamn X X  X 9 2 

 32.  Kristianstad X X  X 11 2 

 33.  Bromölla X   X 7 1 

Blekinge 34.  Sölvesborg X X  X 3 0 

 35.  Karlshamn X X  X 4 4 

 36.  Ronneby X   X 3 1 

 37.  Karlskrona  X   X 4 1 

Kalmar 38.  Torsås X   X 4 1 

 39.  Kalmar X   X 25 1 

 40.  Mörbylånga X X X  5 2 

 41.  Borgholm  X X X  5 5 

 42.  Mönsterås X   X 2 0 

 43.  Oskarshamn  X X X X 4 0 

 44.  Västervik  X X X  - - 

Östergötland 45.  Valdemarsvik X  X  2 0 

 46.  Söderköping X  X  3 0 

 47.  Norrköping X  X X 19 0 

Gotland 48.  Gotland X X  X - - 

Södermanlands 
län  

49.  Nyköping X X  X 13 2 

 50.  Oxelösund  X   x 2 1 

 51.  Trosa X X  X 11 4 

Stockholms län 52.  Södertälje X X  X 15 0 

 53.  Botkyrka X X  X 0 0 

 54.  Nynäshamn  X X  X 5 3 

 55.  Haninge X X  X 10 2 

 56.  Värmdö X X  X 4 1 

 57.  Tyresö  X X  X 13 0 

 58.  Österåker X X  X 12 0 

 59.  Norrtälje X X  X 10 2 

Uppsala län 60.  Östhammar X   X 7 5 

Västernorrlands 
län  

61.  Kramfors X  X  3 0 

 62.  Örnsköldsvik X  X  8 0 

Norrbottens län 63.  Piteå X X   - - 

 64.  Luleå X X   12 7 



 

 65.  Kalix X X   - - 

 66.  Haparanda X X   3 3 

Totalt   66    389 99 

 

  



 
 

Bilaga B: Kodningsmallar 
 

 

Kod  Beskrivning av riksintressena Antal 

1 En generell beskrivning och hänvisning till bestämmelserna i miljöbalken görs 28 

2 En generell beskrivning och en specifik beskrivning av vad som är skyddsvärt för 
just de området. 

9 

3 Nämns inte 62 

 Totalt 99 

 

Kod Undantag Antal 

1 Uttalat undantag 22 

2 Redan i anspråkstagen mark (beskrivet i planbeskrivningen eller bedömt utifrån 
karta) 

31 

3 Ej undantag för tätort 46 

 Totalt 99 

 

Kod Syfte med detaljplanen Antal 

1 Rekreation/friluftsliv 0 

2 Industri 3 

3 Infrastruktur/teknisk anläggning 3 

4 Handel/kontor/centrum/restaurang 11 

5 Bostäder 20 

5:1 Enbostadshus 5 

5:2 Flerbostadshus 4 

5:3 Nya permanentbostäder 5 

5:4 Ny fritidsbebyggelse 8 

5:5 Ny och befintlig bostadsbebyggelse 4 

5:6 Förändrad/utökad byggrätt. Omvandling fritidshus till permanent 11 

6 Verksamheter  4 

7 Hotell/konferens/spa 3 

8 Camping/stugbyar 5 

9 Idrott  2 

10 Skola  4 

11 Hamn/bryggor 2 

12 Övrigt 5 

 totalt  99 

Kod 
Konsekvenser på riksintresset Antal 

1 Planens genomförande beskrivs få en positiv effekt på riksintresset 10 

2 Åtgärder för att minska intrånget på riksintresset beskrivs 3 

3 Riksintresset beskrivs påverkas marginellt 4 



 

 

Bilaga C: Kodningsschema 

4 Planens genomförande bedömts inte påverka riksintresset negativt/ 
genomförandet har ingen påverkan på riksintresset.  

44 

5 Konsekvenserna beskrivs 0 

6 Kan komma att skada riksintresset 0 

7 Inga konsekvenser eller påverkan nämns 38 

 Totalt 99 

 

Kommun 

 

Detaljplan 

 

Syfte 

 

§ § 

Bes
kriv
ning 

 

Initiativ 

 

Undantag 

 

Konsek
venser 

Förenlig 
med ÖP 

Borgholm  Del av kv. åkaren 4 4:1,2,3 1 K 2 7 Ja 

Borgholm Byxelkrok 1:8, 1:9 
och del av 1:1 

4 4:1,2,3 1 K 1 2 
 

Ja 

Borgholm Solberga 5:19 5:1 4:1,2.3 1 K 2 7 - 

Borgholm Träklubban  5 4:1,2,3 1 K 3 7 Ja 

Borgholm Drivern  5 4:1,2,3 2 K 3 7 Ja 

Bromölla Grödby 118:1 m.fl 5:6 4:4 3 K 3 4 - 

Båstad Ängelsbäck 57:1 
m .fl. 

5:5 4:1,2 3 K 2 3 
 

Ja 

Båstad  Badhusparken 1 m. 
fl 

4 4:1,2,4 3 Privat 2 1 Ja 

Falkenberg Skrea 9:5 m. fl 5:5 4:2 1 K 1 7 Ja 

Falkenberg Östra gärdet 1:38 o 
vakttorpet 1 

6 4:2 3 K 1 3 Ja 

Falkenberg Boberg 3:13 m fl 5:1 4:1,2,4 3 K 3 1 Nej 

Göteborg  Flogenvägen 5 4:1 1 K 3 7 Ja  

Halmstad Del av Tylösand 
2:1 

8 4:2 
 

1 K 3 4 Ja 

Haninge Herrstugan 1:1 mfl 5:6 4 3 K 3 4 Ja 

Haninge Årsta havsbad 5:4 4 3 K 2 7 nja 

Haparanda Vuono 
22:12,22:17,22:23 

5:4 4:1,2 3 K 3 4 Ja 

Haparanda Haparanda 8:25 7 4:1,2 3 K 3 4 Ja 

Haparanda Tornet 5 och 6  5 4:1,2 3 K 1 4 Ja 

Höganäs Svanen 46 och del 
av viken 134:6 mfl. 

5:1 4 
 

2 K 1 7 Ja 

Höganäs Stubbarp 39:3 mfl 2 4:4 1 Privat 2 4 Ja  

Höganäs Del av jonstorp 
11:2 m fl 

3 4 3 K 3 7 - 

Kalmar Del av Hagby 43:1 5 4:4 1 K 3 2 Ja 

Karlshamn Matvik 1:54 m. fl 11 4:1,4 2 K 3 4  Ja 

Karlshamn Smörblomman 10 
m fl.  

5:1 4:4 3 Privat 2 4 Ja 

Karlshamn Rörmakaren 2 och 
3 m fl.  

3 4:4 3 K 2 7 - 

Karlshamn Matvik 1:2 och 1:4 
m fl.  

5 4:4 
 

1 K 3 4  Ja 

Karlskrona Aspö 5:64 12 - 3 K 3 7 - 

Kristianstad Yngsjö 295:2  5 4:2,4 3 K 3 7 Ja 



 
 

Kristianstad Åhus 558:93 6 4:4 3 K 2 4 Ja 

Laholm Västra mellby 2:23 5:6 - 3 K 2 7 Ja 

Laholm Åhmot 2:321 5:4 4:4 3 K 3 7 - 

Lomma  Del av lilla habo 
1:7 m fl. 

8 4: 2 K 3 1 Ja  

Lomma Alnarp 1:67 4 4:1,4 3 K 3 4 - 

Lomma  Stora habo 1:6 m 
fl.  

5:5 4 1 K 1 4 Nej  

Lomma Lomma 26:10 9 4 3 K 3 3 Ja 

Luleå Svartholmen 3 5:2 4:2 3 K 2 7 Ja 

Luleå Svartöstaden 13:36 2 4:2 3 K 2 4 Ja 

Luleå Jämtön 41:1 m fl  5:4 4:2 3 K 3 4  Ja 

Luleå  Del av porsön 1:3 6 4:2 3 K 3 4  Nja 

Luleå Tjädern 4 4:1,2 3 K 1 7 Ja 

Luleå Lejde mfl 5:6 4:2 3 K 1 4 Ja  

Luleå Innerstaden 2:1 4 4:2 3 K 1 7 Ja  

Lysekil Grönskult 2:146 5 4:4 1 Privat 3 7 Ja  

Lysekil Södra hamnen 
1:115 

4 4:4 
 

1 K 1 7 Ja  

Munkedal Brevik 3:12 5:6 4:1,4 2 K 3 1 Nja  

Mörbylånga Del av Vickelby 
Kyrka 1:1 

5 4:2,3 
 

2 K 1 7 Ja  

Mörbylånga Torslunda 4:1 5 4:1,2,3 
 

2 Privat 1 7 Ja  

Norrtälje Rådmnsö-brevik 
1:7 

5:6 4:1,2,4 
 

2 K 3 7 Nej 

Norrtälje Stärbsnäs 1:28 och 
del av 1:21  

12 4:1,2,4 
 

1 Privat 3 7 - 

Nyköping ÄDP Örstigsnäs 
1:1 

12 4:1,2,4 1 K 3 7 - 

Nyköping Tillägg till dp 
Uttervik 5:274 

5:4 4 
 

2 K 3 3 Ja  

Nynäshamn Himmelsö 1:6 12 4:2 3 Privat 2 4 - 

Nynäshamn Nynäshamn 2:160 
m fl 

5 4:2 3 Privat 2 4 Ja  

Nynäshamn ÄDP S197 för 
Nickstahöjden, 
Ribban 6 m fl 

4 4:2,4 3 K 1 4 Ja  

Oxelösund Fiskehamnen 
etapp 1, femöre 
1:59 och del av 
femöre 1:4 

11 4:2 3 Privat  3 4 Ja  

Ronneby Leråkra 
2:4,2:5,2:21,3:3 

5:5 - 3 K 3 7 Ja 

Simrishamn Folkskolan 1  4 4:1,2,4 3 K 1 4 Ja  

Simrishamn Svea 6 7 4:1,2,4 3 K  1 7 Ja  

Strömstad Del av Nyckleby 
1:33 

5:3 4 
 

2 K 1 1 Ja 

Strömstad Tången 1 m fl 10 4:2,3 3 K 3 7 - 

Strömstad Stare 1:109 5:3 4:1,2 1 Privat 3 1 Ja 

Tanum Ytterby s:5 m fl.  8 4:1,2 2 Privat 3 1 Ja 

Tanum kuseröd 1:2, 1:3 
och kossekärr s2 

5:3 4:1-3 
 

1 Privat 1 4 Ja 

Tanum  Greby 1:4 2 4:2,3 2 K 3 1 Ja 

Torsås Södra kärr 1:55 5:6 4:4 1 K 3 4 - 

Trelleborg kyrkoköpinge 
20:43 

5 4:1,4 3 K 2 4 - 



 

 
  

Trelleborg Innerstaden 6:89 3 4 3 K 1 7 Ja  

Trelleborg Sjöjungfrun 3 o 10 4 4 3 K 2 4 Ja  

Trelleborg Lilla beddinge 
76:22 

5:4 4 3 K 2 4 Ja  

Trelleborg Mellanköpinge 
12:29 

5:6 4 3 K 2 4 Nja  

Trelleborg  Lilla beddinge 64:2  5 4 3 K 2 4 Ja 

Trosa Skjutstationen 12 7 4 3 K 2 4 Ja  

Trosa Tureholm 
2:277,2:355,2:362,2
:363 

5 4 3 Privat 3 7 Ja  

Trosa Trosa 11:1 
slåttergården 

5 4 3 K 3 7 Ja  

Trosa Trosa 11:1 5:2 4 3 K 3 4 Ja  

Uddevalla Överby del av 1:42 
m fl  

5:6 4:4  K 2 4  Ja 

Uddevalla  Högås-kärr 1:1v  5:1 4 3 K 3 4 Ja 

Varberg Mandarinen 1 och 
2 

5 4 3 K 2 7 Ja  

Varberg  Galleria trädgården 4 4:2,4 3 K 2 7 Ja  

Varberg Äppelträdet 17 4 4:2,4 3 K 2 7 Ja  

Varberg Kasematten 7 5:6 4:2 3 K 1 4 Ja  

Varberg Göingegården 1:13 10 4 3 K 3 7 Ja 

Varberg Torpa-Kärr 6:97 5:6 4:2,4 3 K 3 7 Ja 

Varberg Torpa-kärra 5:5 8 4 3 K 2 1 Ja 

Varberg Drönaren 2 6 4 3 K 3 4 Ja  

Varberg Björkäng 1:5 8 4 3 K 3 1 Nja  

Varberg Tvååkers-Ås 
186,2:93,3:9,3:10,3:
10,3:20 

10 4 3 K 1 7 Ja  

Värmdö Del av siggesta 1:6 12 4 3 K 2 7 Nej  

Ystad Sandskogen 2028, 
del av Sandskogen 
2:8 och 2:4 

9 4:1, 4 1 Privat 2 4 Ja 

Ängelholm Söndrebalj 7:2 10 4:2 3 K 1 4 Ja 

Öckerö Knippla 1:47 5 4 1 K 2 4 Ja  

Öckerö Del av öckerö 
2:307 

5 4 1 K 2 4 - 

Öckerö Heden 1:300 m.fl 5:2 4 1 K 3 7 Ja 

Öckerö Hönö 26:1 m fl 5:2 4 1 K 1 4 Ja 

Östhammar Braxenbol 1:94 o 
1:110 

10 4 2 K 2 4 - 

Östhammar Björnäs 5:12 5 4:4 1 K 3 4 - 

Östhammar Svartebäck 1:7,1:9 5:3 4:4 3 Privat 3 2 - 

Östhammar Sandika 
3:19,3:198,10:1, 
s:11 

5 4:4 3 K 3 4 Nej  

Östhammar Östhammar 1:2 5 4:4,2 1 K 1 1 Ja  
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