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Sammanfattning 

Detta examensarbete på kandidatnivå i Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola är en studie 
av översiktsplanering över kustzonen. Syftet med uppsatsen att identifiera svårigheter och möjligheter 
med kustzonsplanering inom översiktsplaneringen genom att utifrån en områdesöversikt analysera hur 
ett antal valda kommuner arbetar med kustzonsplaneringen och dess frågor i respektive översiktsplan 
med utgångspunkt i frågeställningen som lyder följande: 

 Hur behandlas kustzonsplanering i översiktsplaneringen hos kommunerna? 
 På vilket sätt tillvaratas relevanta miljömål, riksintressen och lagstiftning i kommunernas 

kustzonsplanering enligt översiktsplanerna? 
 Vilka planeringsfrågor hanteras på översiktlig nivå inom kustzonsplanering?  

Fallstudien består av en analys av Blekinge Läns fyra kustkommuner Karlskrona kommun, Ronneby 
kommun, Karlshamns kommun och Sölvesborgs kommun. Analysen utgår från forskningsfrågorna. 
För att få en bakgrund och ett stöd till fallstudien har en områdesöversikt utarbetats. 
Områdesöversikten börjar med allmän fakta om översiktsplanering, hållbarhet, kust och hav för att 
sedan fördjupas i kustzonens planeringsfrågor. Då det inte forskats mycket på ämnet än valdes 
forskningsstrategin grundad teori (grounded theory) vilken betonar viken av empirisk forskning och att 
upptäcka ämnet under forskningens gång (Denscombe, 2009). Resultatet av examensarbetet är en 
analys och slutsatser av de frågor som berör den översiktliga planeringen i kustzonen på olika plan 
med utgångspunkt i frågeställningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Under min uppväxt har stranden i Falsterbo spelat en stor roll. Familjen åkte dit lediga dagar från april 
till september. På plats fanns ofta mormor och morfar, farmor och farfar, kusiner och deras föräldrar 
och såklart andra barn att leka med. Tidigt fick jag höra att just vår strand kanske inte skulle finnas 
kvar när jag blivit stor. Havet skulle ta med sig mer och mer sand samtidigt som havsnivån höjdes. 
Inte nog med det var den delen av Skåne redan utsatt för en landsänkning som var ett geotekniskt svar 
mot landhöjningen som skett efter vår senaste istid.  

Då, för 20 år sedan, pratade min del av vuxenvärlden om kretslopp, miljöföroreningar, 
klimatförändringar, temperaturhöjningar och havsnivåförändringar.  Föräldrar, barnprogram, Disney-
filmer och lärare. Till och med i Bamsetidningen fick vi lära oss om miljöfrågor. Så är det säkert i dag 
också och så var de kanske för de som var vuxna när jag var barn. Vad har då hänt de senaste åren, blir 
det någon förändring? 

Närheten till havet är viktig. För mig. Kanske för dig. För många människor. På grund av fritid. På 
grund av arbete. På grund av överlevnad. Redan här märker vi att det finns många anspråk på hav och 
vatten. Många av våra vatten mår inte så bra idag och det beror både vad vi gör bredvid dem och i 
dem. Samtidigt är vi beroende av ett friskt vatten. Hur går den ekvationen ihop?  

Fysisk Planering kan utnyttjas på många olika sätt och ett av dem är att sträva mot ett hållbart 
samhälle. För ett hållbart samhälle behöver vi kunna leva vid och nyttja vårt vatten på ett sätt som inte 
påverkar naturen negativt. Fysisk Planering är också under ständig utveckling och för tillfället händer 
det mycket inom Kust- och Havsplanering. Så mycket att det kommer bli brist på yrkeskunniga inom 
området fick jag veta under ett studiebesök på Boverket i Karlskrona 2013. 

Jag valde att göra mitt examensarbete, 15 hp, på kandidatutbildningen i Fysisk Planering om 
översiktsplanering inom kustzonen. Kustzonen är ett intressant och viktigt område där många 
funktioner ska få plats, ibland på bekostnad av varandra. Översiktsplanering ger en bra överblick över 
vilka olika frågor som kan finnas inom planeringen av kusten och gör det möjligt att jämföra på ett 
strategiskt plan. Jag tyckte också att det var en spännande utmaning eftersom det idag inte finns så 
mycket nationell forskning på området. Ett nytt område att utforska! 

Jag vill rikta ett stort tack till min familj och alla er som står bakom och stöttar mig!  

Ett särskilt tack till min handledare Ulla Haglund som ställt upp i ur och skur och min sambo som 
alltid finns där. 

Tack! 

 
Emelie Gustafsson 
Karlskrona augusti 2013 
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1 Inledning 

I detta kapitel redogörs uppsatsens bakgrund, syfte och frågeställning. Uppsatsens avgränsningar 
redogörs och sist i kapitlet finns en definition av kustzonen.  

1.1 Bakgrund 

Idag står vi inför ständiga hot och varningar om riskerna miljön runt omkring oss utträtts för. Luften, 
marken och våra vatten hotas av diverse olika faktorer. Vi kan med olika medel arbeta med att 
förhindra dessa hot från att inträffa och/eller vidta åtgärder åt det som redan skett och pågår. Fysisk 
planering är ett av dessa verktyg och i enlighet med bland annat Nationella miljömål, Riksintressen, 
Miljöbalken (MB)1 och Plan- och Bygglagen (PBL)2 finns möjligheter att planera för en hållbar 
framtid.  

 

Detta kandidatarbete i Fysisk Planering riktar fokus mot kustzonen och dess planering där det idag 
finns många utmaningar. Några av dessa är förhöjda havsnivåer, övergödning till följd av att 
gödningsprodukter läcker ut vid kusten, försurning och hot om oljeläckor. Kusterna och haven står 
också för både livsmedel, råvaror och viktiga förbindelselänkar vilket måste tas i beaktning (KOM 
(2007) 575 slutlig).     

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera svårigheter och möjligheter med kustzonsplanering inom 
översiktsplaneringen genom att utifrån en områdesöversikt analysera hur ett antal valda kommuner 
arbetar med kustzonsplaneringen och dess frågor i respektive översiktsplan. 

 

 

 

 

                                                      
1 SFS 1998:808 
2 SFS 2010:900 

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och 
om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den 
enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika 
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. 

1 Kap 1 § Plan- och Bygglagen 



Emelie Gustafsson  Fysisk Planering 
Kandidatarbete  Blekinge Tekniska Högskola 

8 | S i d a  
 

1.3 Problemdiskussion och forskningsfrågor 

Idag finns ett uttalat hot om stigande havsnivåer, försurning och förgiftning av våra hav och en stor del 
av dessa hot beräknas ske i eller vid kustzonen. Vilka problem finns inom kustzonen och hur arbetar 
kommuner för att lösa dessa med hjälp av fysisk planering? De kommuner som studeras är Blekinges 
kustkommuner.   

 Hur behandlas kustzonsplanering i översiktsplanering hos kommunerna?  
 På vilket sätt tillvaratas relevanta miljömål, riksintressen och lagstiftning i kommunernas 

kustzonsplanering enligt översiktsplanerna? 
 Vilka planeringsfrågor hanteras på översiktlig nivå inom kustzonsplanering?  

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen studeras kustzonen och kustzonens planering ur den översiktliga planeringens perspektiv. 
Områdesöversikten behandlar det som är relevant för både kustzonen och översiktlig planering i 
kustzonen. Den geografiska avgränsningen inom den är Europa på grund av de Europeiska direktiven 
som påverkar den svenska lagstiftningen och för att Östersjön angränsar till många av norra Europas 
länder. Fokus ligger på Östersjön och dess biologi, problem och planeringsdilemman eftersom 
avgränsningen i fallstudien är Blekinges kustkommuner vars kuster påverkas av det som sker i och 
runt om Östersjön. Avsikten med undersökningen är att studera hur kommunerna behandlar (eller inte 
behandlar) kustzonen och dess planering på en översiktlig nivå.  
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1.5 Definition av kustzon 

Kustzon, kustområde - MB kap 5 § 10: I varje vattendistrikt ingår det anslutande grundvattnet och det 
anslutande kustvattenområdet ut till en nautisk mil utanför den baslinje som avses i lagen (1966:374) 
om Sveriges sjöterritorium. 

Figur 1 

Kustvatten: Från strandlinjen till en nautisk mil (nm) utanför baslinjen  
Havsområde: Från strandlinjen till och med yttersta gränsen för svensk ekonomisk zon 
Kommunal planering: Till och med 12 nm ut från baslinjen 
Havsplaner: Från 1 nm utanför baslinjen till och med gränsen för Sveriges ekonomiska zon 
Havsmiljöförordningen: Från strandlinjen till yttersta gränsen för svensk ekonomisk zon 
Vattenförvaltingsförordningen: Kommunens vatten fram till och med en nm utanför baslinjen i 
havet. 
 
I den del av territorialhavet som är en nautisk mil utanför baslinjen till och med gränsen mellan 
territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon överlappar kommunens planering med havsplanen. 
Mellan strandlinjen och baslinjen överlappar vattenförvaltingsförordningen och 
havsmiljöförordningen (Havs- och Vattenmyndigheten, 2011). 
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2 Metod 

Kapitel 2 redogör för uppsatsens forskningsstrategi och undersökningsmetod. Urval och dokument, 
bearbetning av data samt validitet och tillförlitlighet diskuteras.   

2.1 Forskningsstrategi och Undersökningsmetod  

Forskningsstrategi 
Då ämnet är relativt nytt och hållbarhets-begreppet endast tillämpats i den senare delen av den 
moderna arkitektur och planeringshistorien3 valdes ett explorativt arbetssätt för ämnet i fråga genom 
att tillämpa forskningsstrategin grundad teori. Grundad teori har sitt ursprung framförallt från boken 
The Discovery of Grounded Theory (1967) av Barney Glaser och Anselm Strauss. Begreppet har sedan 
betytt lite olika saker för olika människor. Att ”välja och anpassa” på ett selektivt sätt är en tendens 
som funnits hos forskare som använt tillvägagångssättet men det finns vissa grundläggande idéer som 
förknippas med grundad teori (Denscombe, 2009:125–147).  

Grundad teori är ett tillvägagångssätt för att generera teorier vilket skiljer teorin mot både 
tillvägagångssätt som innebär att testa teorier och de vars syfte är att tillhandahålla deskriptiva 
redogörelser. Tillvägagångssättet för teorin betonar vikten av empiriskt fältarbete och behovet av att 
koppla samman varje förklaring med det som sker ”i verkligheten” vilket då skiljer den från 
tillvägagångssätt som skrivbordsteori eller abstrakta system av idéer som sedan ska prövas om de 
stämmer i verkligheten (Denscombe 2009:126).  

Glaser och Strauss ifrågasätter värdet av att teoretisera på en hög abstraktionsnivå för att sedan ”hänga 
på” den empiriska delen för att pröva teorin. Det är enligt dem bättre att utveckla teorierna med 
utgångspunkt i empirisk forskning och successivt bygga upp allmänna teorier som framträder ur data. 
Inom grundad teori ska datainsamlingen ske från fältet, inte bara som startpunkt utan genomgående för 
hela arbetet (Denscombe 2009:126).  

Materialet i grundad teori är svårt, men inte heller önskvärt, att fastställa från början. Varje fas ger nya 
infallsvinklar att utforska. Detta strider mot kontroversiell samhällsforskning där forskaren förväntas 
ha en mycket klar uppfattning av det tilltänkta urvalet. Forskaren ska även närma sig ämnet med ”ett 
öppet sinne” inom grundad teori, alltså inte med en fast uppsättning färdiga idéer (Denscombe 
2009:127–128). 

Grundad teori är framförallt lämpat för kvalitativ, explorativ, och småskalig forskning samt studier av 
mänsklig interaktion. Av dessa fyra typer av forskning passar kvalitativ forskning och explorativ 
forskning mycket bra med tillvägagångssättet för den här uppsatsen. Eftersom uppsatsen studerar fyra 
kommuners dokument och handlingar, alltså i skriven ordform, är empirin kvalitativ. Att uppsatsen är 
explorativ beror på det ovan nämnda faktum att kustzonsplanering ännu är under utveckling och det i 
dagsläget är svårt att säga vad som är rätt och fel. Till och med ekosystemansatsen4, vilken all 
havsplanering går under, tillämpar en adaptiv förvaltning då det erkänns att vi ännu inte har all 
kunskap om ekosystemen (Denscombe 2009: 129-130, 367). 

                                                      
3 Se avsnittet om den svenska hållbarhetsplaneringen i litteraturstudien 
4 Se avsnittet om Ekosystemansatsen i litteraturstudien 
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Nackdelar som finns med grundad teori kan vara att tillvägagångssättet inte tillåter någon exakt 
planering, det kan då även vara svårt att avgöra arbetets slutliga storlek (dock håller sig denna uppsats 
inom ramarna för vad som omfattar 15 Högskolepoäng, C-uppsats). Det finns en tendens att den 
studerade situationen urskiljs från bredare kontextuella faktorer. Till exempel kan påverkan från 
sociala, ekonomisk och politiska faktorer förbises när teorin kommer från data. Utgångssättet ”ett 
öppet sinne” väcker i själva verket mycket besvärliga frågor då forskaren alltid har influerats av 
begrepp innan projektstarten och har personliga erfarenheter sedan innan. Hur mycket av det kan 
åsidosattas och är det möjligt att göra en litteraturstudie utan att använda befintliga begrepp? Ska 
forskaren uppfinna ”hjulet på nytt” och inte lära sig av det som undersökts tidigare? Grundad teori kan 
kritiseras genom att vara alltför beroende av empiriska data och motsätta sig användningen av 
allmänna teorier. (Denscombe 2009:145–146)  

Undersökningsmetod 
Undersökningsmetoden för uppsatsen är en dokumentstudie med kvalitativ innehållsanalys av fyra 
kommuners översiktsplaner. Skriftliga dokument räknas som ett alternativ till frågeformulär, intervjuer 
och observationer. I första hand används skriftliga källor men det finns även exempel på andra 
dokumentära källor såsom visuella källor. (Denscombe:295)  

En fördel med att använda dokument som källa är tillgängligheten och i Sverige gäller till exempel 
offentlighetsprincipen för all offentlig verksamhet som inte är ett hot mot rikets säkerhet5. Det finns 
fall då det är svårare att få tag i material och då kan tillgängligheten vara en kritisk del i forskningen. 
Det kan på ett eller annat sätt finnas försök till att försvåra tillgängligheten av vissa typer av material. 
En annan fördel med skriftliga dokument är att de oftast är en beständig datakälla som kan kontrolleras 
av andra. (Denscombe: 299,316).  

Nackdelar kan handla om källans trovärdighet och forskaren måste göra en bedömning av källans 
auktoritet och det tillvägagångssätt som har används för att få de ursprungliga uppgifterna vilket inte 
är så lätt. Det kan också vara det faktum att källan är sekundär data, det vill säga inte framställd till 
undersökningens specifika syfte. Ett annat problem är om dokumentet bygger mer på 
upphovsmakarens tolkningar än på en objektiv verklighetsbild (Denscombe, 2009:317).  

Tillämpning 
För detta arbete används grundad teori på så sätt att en översikt av forskningsfältet sammanställs i ett 
kapitel som döpts till områdesöversikt. Därefter analyseras fyra översiktsplaner i en fallstudie med 
utgångspunkt begrepp från områdesöversikten. Områdesöversikten arbetades fram likt den ovan 
nämnda upptäcksprocessen där varje ny insikt gav fler vägar att undersöka. Även i studien av 
översiktsplanerna har en upptäcksprocess tillämpats då andra översiktliga dokument har behövts 
studeras på grund av information som delgivits i översiktsplanerna. 

2.2 Analys av kvalitativ data 

Kvalitativa data 
Kvalitativa data har formen av ord och visuella bilder och förknippas huvudsakligen med 
forskningsstrategier som etnografi, fenomenologi och grundad teori och forskningsmetoder som 
intervjuer, dokumentstudie och observation. Öppna frågor i frågeformulär kan också bearbetas som 
kvalitativ data. Principen för kvalitativ dataanalys grundar sig på fyra vägledande principer. Den första 
säger att analysen och slutsatser ska vara fast förankrade i data. Det finns ett åtagande att ”grunda” alla 
                                                      
5 Tryckfrihetsförordning 1949:105 
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analyser och slutsatser på de belägg som samlat in. Den andra principen är att forskarens förklaring av 
data ska komma ur en mycket noggrann läsning av data och hänger ihop men den första principen. Det 
innebär dock inte att data kan tala för sig själv eller att innebörden är självklar utan att forskaren ska 
härleda förklaringar genom noggrann granskning av empirin. Kvalitativa data inbegriper alltid en 
tolkningsprocess där forskaren producerar mening ur rådata. Den tredje principen är att forskaren ska 
undvika att föra in obefogade fördomar i analysen. Personliga fördommar eller snedvridning på grund 
av kännedom från tidigare forskning brukar betraktas som ett hinder för god analys. Det betyder att 
analysen inte bör baseras på begrepp från befintliga teorier eller tidigare forskning men det betyder 
inte ämnet ska inte närmas helt utan referenser. Den sista principen säger att analysen ska innefatta en 
”repetitiv process”. Utvecklingen av teorier, hypoteser, begrepp och generaliseringar ska grunda sig på 
en process som ständigt rör sig fram och tillbaka i jämförelsen av empiriska data med de begrepp och 
kategorier som används. De flesta experterna är överens om att analysen av kvalitativ data följer fem 
steg: 1) Förberedelse av data, 2) förtrogenhet med data, 3) tolkning av data, 4) verifiering av data 
samt, 5) presentation av data. Stegen mellan följer dock inte någon logisk sekvens där varje steg 
slutförs innan nästa påbörjas. (Denscombe, 2010:367–370)  
 
Kvalitativ innehållsanalys 
Innehållsanalys hjälper forskaren att kvantifiera innehållet i en text för att kunna genomföra en analys. 
Analysen följer generellt en logisk och relativ enkel procedur där texten bryts ner i mindre enheter från 
ett valt textavsnitt för att sedan kodas i överensstämmelse med utarbetade relevanta kategorier. 
Därefter räknas förekomsten av enheter och därefter analyseras texten beträffande enheternas frekvens 
och deras förhållande till andra enheter som förekommer i texten. Dolda sidor av det som 
kommuniceras kan avslöjas med hjälp av innehållsanalys och styrkan ligger i att analysen ger en 
kvantifiering av innehållet i en text genom en tydlig metod som kan upprepas av andra forskare 
(Denscombe, 2009: 307) 

Tillämpning 
I detta arbete har innehållsanalys gjorts på så vis att begrepp som visat sig relevanta plockats ut. 
Begreppen som valts kan på något vis hjälpa till att svara på den inledande frågeställningen. Därefter 
har materialet i fallstudien granskats. De stycken som visat sig relevanta för studien har efterhand valts 
ut och analyserats efter de valda begreppen.   

2.3 Val av dokument 

Normgivande för samhällsvetenskapliga undersökningar har traditionellt varit sannolikhetsurval, det 
vill säga ett slumpmässigt urval som bygger på antagandet av att forskaren sannolikt får ett urval som 
utgör ett representativt tvärsnitt av en population (Denscombe, 2009:33). Det gäller i första hand för 
att producera kvantitativ data inom stora Survey-undersökningar. Glaser och Strauss har dock en 
motivering för att inte använda sannolikhetsurval, nämligen idén om att forskningsprocessen är en 
”upptäcksprocess”. Denna inställning utgör ett fundament för det särskilda tillvägagångssättet vid 
urval som karaktäriserar kvalitativ forskning. Valet av objekt som ska ingå i undersökningen följer en 
rad upptäkter, där urvalet kommer fram som en serie beslut baserade på tidigare etapper i forskningen. 
Forskaren följer spår och ledtrådar likt en detektiv och upptäcker nya frågor under vägen, i vissa fall 
leder spåren till återvändsgränder. Undersökningen ska fullföljas till dess frågorna är besvarade 
(Denscombe, 2009: 52-53). 

Efter att ha läst Fysisk Planering i nästan tre år föll mitt intresse inför kandidatarbetet på hur 
vattenfrågor behandlas i planeringen. Jag har länge varit intresserad av miljö- och klimatfrågor och 
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efter senaste tidens fokus på havsnivåhöjningar och extremväder blev vatten i planeringen ett 
intressant val. I förstudien till ämnesvalet undersöktes planer och dokument som behandlade 
blåstruktur, havsplanering, miljö, vattenplanering med mera. Något som jag upplevde som ett 
komplext område med många olika intresseanspråk och där många frågetecken behöver rätas ut i 
framtiden var just kustzonen. Det finns både nationella och internationella dokument som behandlar 
kustzonen och sett till lagar och ramdirektiv valde jag att studera kustzonen ur ett 
översiktsplaneringsperspektiv. Översiktlig planering är till exempel en av länkarna som möjliggör en 
tillämpning av dessa lagar på ett strategiskt sett inom övrig planering (detaljplanering, bygglov med 
mera). Använda sökord och ämnesord för forsknings- och områdesöversikten har varit kust, kustzon, 
havsplanering, skärgård, vattenplanering, klimatförändringar med flera. 

Blekinges fyra kustkommuner har valts för deras relevans då det blir möjligt att utläsa skillnader och 
likheter mellan närliggande kommuner inom samma län. Det var också ett passande antal objekt för en 
kvalitativ forskning och den tidsmässiga avgränsningen i detta arbetet. 

2.4 Bearbetning av data  

Områdesöversikt 
För att skapa en grund för undersökningen har material som berör ämnet på ett relevant sätt valts. 
Precis som i redogörelsen för grundad teori har ämnet undersökts på ett sätt som påminner om 
detektivarbete där en ledtråd leder till en ny fråga (Denscombe, 2009:52-53).   I avsnittet 
Områdesöversikt återfinns samlad kunskap om kusten och börjar på en allmän, övergripande nivå för 
att fördjupas och slutligen ta upp fall där kustzonen specifikt studerats. Kapitlet har följande indelning: 
Översiktsplanering och hållbarhet, Hav kust och vatten, Havs- och kustplanering, Lagstiftning, 
Ekosystemansatsen, Blekinge Arkipelag och Fallstudie Trelleborg. Sist finns en sammanfattning på de 
begrepp som tagits fram för att analysera materialet i fallstudien. 

Fallstudie 
För att skapa en överblick över de dokument som undersökts finns ett diagram i inledningen av 
studien. Därefter följer sammanfattningar av var och hur kustzonsplanering tagits upp i 
översiktsplanerna. I en översiktsplan finns det inom många områden anledning att ta ställning till 
kustens planering. Till exempel i samband med vatten- och avloppsplanering, natur- och kulturvård, 
riksintressen, allmänna intressen och miljökvalitetsnormer. Därför kan det ibland förekomma en del 
upprepningar i sammanfattningarna av översiktsplanerna. Efter sammanfattningarna analyseras 
översiktsplanerna med hjälp av begreppen som presenterades i områdesöversikten. 

Resultat, Slutsatser och Diskussion 
I arbetets sista kapitlet sammanställs resultatet och  med det som grund kan slutsatser dras för att svara 
på den inledande frågeställningen. Avslutningsvis förs en diskussion om resultatet och ämnet i stort. 

2.5 Validitet och tillförlitlighet  

Validitet – innebär att data och metoder är ”riktiga”. Validitet handlar om att data reflekterar 
sanningen, verkligheten och täcker de avgörande frågorna. När det gäller metoderna för att skaffa 
fram data inriktar sig validiteten på ”Mäter vi begreppets lämpliga indikationer och får vi exakta 
resultat? (Denscombe, 2009) 

Validitet för dokument – Metod 
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Dokumentära källor får aldrig accepteras ”som de är”. Deras validitet måste fastställas. De ska enligt 
Platt (1981) och Scott (1990) (se Denscombe, 2009) utvärderas i förhållande till fyra grundläggande 
kriterier:  

Autencitet – Är dokumentet äkta och ursprungligt, alltså inte en förfalskning eller omskrivning,  
Trovärdighet - Är innehållet riktigt, i vilket syfte skrevs dokumentet, vem skrev dokumentet, är det en 
förstahandsupplevelse och när skrevs dokumentet? 
Representativitet - Är dokumentet typiskt för sitt slag? Representerar det en typisk enhet av företeelsen 
som skildras? Är det fullständigt, har det redigerats och behandlas innehållet i sin kontext?  
Innebörd – tydligt och entydig? Finns undermeningar, jargong eller svårfångade koder? Innehåller 
dokumentet saker som är osagda och sådant som måste läsas mellan raderna? 

För att utvärdera tidskrifter, artiklar och böcker finns vissa tumregler. Till exempel hur länge en 
tidskrift funnits, om titeln innehåller en nationell bestämning, vem som står som utgivare 
(professionell sammanslutning, myndighet), om det finns en förteckning över redaktionsmedlemmarna 
samt om dessa uppfattas som sakkunniga. För böcker kan det utvärderas om bokförlaget känns vid, om 
det är ett universitetsförlag, om boken är en andra eller senare upplaga, och hur ofta boken varit 
utlånad. Givetvis är detta inte heller en garanti för att källan är hundra procent tillförlitlig men det ger 
en ytterligare bekräftelse om kvalitén. (Denscombe, 2009: 301-303) 

I detta arbete används en stor del material från regeringen, myndigheter, EU (lagar, direktiv, 
handlingsplaner med mera), kommuner och regionala samarbeten (översiktsplaner, samverksplaner 
med mera). Dessa dokument är inte objektiva, även om intentionen är det och många beslut har den 
nyaste forskingen bakom sig. De som givit ut dokumenten eller i slutändan godkänt dem är ofta 
politiker som är invalda och håller en viss politisk riktning, till exempel regeringen eller 
kommunfullmäktige. Alltså går det inte att utesluta att dessa dokument har en viss påverkan av politik 
och särskilda intressen.   

Validitet för kvalitativa data – Empiri 
För kvalitativ data är det svårt att få exakthet och träffsäkert men det finns några åtgärder för att ta itu 
med detta. Dessa är inte någon garanti utan istället en försäkran om att undersökningens kvalitativa 
data har producerats och kontrollerats med god praxis. Dessa åtgärder är triangulering där forskaren 
utnyttjar konstaterade datakällor för att öka tilliten till empirisk data. Respondentvalidering där 
forskaren kan återvända med data och fynd till deltagarna för att kontrollerna dess validitet samt 
grundade data. Då en av de huvudsakliga fördelarna med kvalitativ forskning är att fynden i mycket 
hög grad har grundats på i fältarbete och empirisk data och det ger en solid grund för de databaserade 
slutsatserna och bidrar till forskningens trovärdighet (Denscombe, 2009:380). 

Tillförlitlighet – De forskningsinstrument som används, inklusive forskaren själv vid kvalitativ 
datainsamling, måste vara tillförlitliga. En hög tillförlitlighet innebär att forskningsinstrumentet ger 
samma data om och om igen och att eventuella variationer i resultatet beror på variationer i 
mätobjektet. (Denscombe, 2009)  

Tillförlitlighet för kvalitativ forskning – Empiri 
 Vid kvalitativ forskning har forskaren en tendens att vara mycket nära knuten till sitt ämne och frågan 
om tillförlitlighet blir då ”om någon annan utför forskningen, skulle den forskaren då få samma 
resultat och komma fram till samma slutsatser?” snarare än ” Skulle forskningsinstrumentet ge samma 
resultat?”. Troligtvis finns det inte något absolut sätt att ta reda på det men för att ta itu med frågan 
måste forskaren visa att forskningen återspeglar procedurer och beslut som andra forskare kan ”se” 
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och bedöma. Det blir ett substitut för möjligheten att kunna upprepa forskningen. Detta kräver en 
tydlig redogörelse för metoder, analys och beslutsfattande, det måste med andra ord vara möjligt att 
granska forskningsprocessen (Denscombe 2009:381).  
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3 Områdesöversikt 

I följande kapitel bearbetas material som varit relevant för ämnesvalet och uppsatsens syfte och 
frågeställning. Kapitlet börjar med en genomgång på ett allmänt nationellt plan och fördjupas sedan 
kring frågor som berör uppsatsens fallstudie, det vill säga Östersjön och Blekinges kust. 
Avslutningsvis sammanfattas de begrepp som kommer att användas för att analysera de fyra 
översiktsplanerna i fallstudien. 

3.1 Översiktsplanering och Hållbarhet 

Översiktsplanering 
Kommunens metod för att i ett långsiktigt perspektiv utforma och bestämma en lämplig användning av 
sina markområden är planläggning. Det görs på både strategisk nivå och detaljnivå. I PBL finns 
bestämmelser om fyra olika planeringsformer vilka är regionplan, översiktsplan, detaljplan och 
områdesbestämmelser. Varje kommun ska ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan. Den ska 
vara vägledande för kommunens långsiktiga utveckling och ange grunddragen för utveckling och 
användning av mark och bebyggelse. Kommunen beskriver därför sin långsiktiga vision för hur mark- 
och vattenområden ska utvecklas och hur bebyggelse ska utvecklas och bevaras. Frågor som tas upp är 
till exempel hur miljö- och riskfaktorer ska beaktas, hur stad och land ska utvecklas och hur en 
långsiktig hållbar hushållning med resurser främjas. Översiktsplanen ska kunna fungera som stöd både 
för kommunens egna intentioner och för kommunens handlingsberedskap för oförutsedda initiativ. 
Förutom de lokala och kommunala frågorna ska planen sättas in i ett regionalt och nationellt 
sammanhang. Översiktsplanen ska på ett överskådligt sätt visa hur hänsyn tas till nationella och 
regionala mål, planer och program med betydelse för kommunens hållbara utveckling. Kommunen kan 
göra översiktsplaner för begränsade delar av kommunen (fördjupad översiktsplan) eller tematiska 
tillägg (tematisk översiktsplan) som komplement till den kommunomfattande översiktsplanen. Dessa 
får inte strida mot den kommunomfattande översiktsplanen (Mattson & Hagander, 2012: 32-38). 

Den översiktliga planeringen i kommuner är en ständigt pågående process. Mål och strategier stäms av 
successivt mot den pågående utvecklingen. Planens aktualitet har stor betydelse på grund av dess 
vägledande funktion vid beslutsfattande enligt PBL och andra lagar. Den ger berörda en möjlighet att 
anta, planera för och möta en viss sannolik utveckling. Därför att det väsentligt att översiktsplanen 
verkligen speglar kommunens aktuella politiska vilja men det går dock inte att tvinga en kommun till 
att aktualisera sin plan. Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om 
översiktsplanen är aktuell. Det skulle kunna sägas att kommunens översiktsplanering ska ha 
karaktären av en ”rullande planering” där arbetet delas in i aktualitetsprövning, samråd, utställning och 
antagande. En översiktsplan är inte juridiskt bindande och det går inte att överklaga det politiska 
beslutet att anta en översiktsplan. Däremot kan antagandebeslutet överklagas, det vill säga om det 
begåtts formella fel. Kommuninvånarna har rätt att yttra sig om den planerade översiktsplanen både i 
samrådsskedet och i utställningsskedet. En översiktsplan inriktar sig på relativt långsiktigt planering, 
uppemot 20-30 år och för att få en strategisk styrning och rationalitet i bebyggelseutvecklingen bör 
kommunen ange huvudsaklig inriktning och eventuell etappindelning (Mattson & Hagander, 2012: 32-
38). 
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År 2010 kom en ny uppdatering av PBL och nyheter om översiktsplanen var följande: 
Samordning ska ske mellan nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling inom kommunen (3 kap. 5§) 
Samråd ska ske med kommunala organ med ansvar för regionalt tillväxtarbete och 
transportinfrastrukturplanering (3 kap. 9§) 
Ändringar och tillägg till översiktsplaner kan nu göras med en enklare process (6 veckors granskning 
mot tidigare 2 månaders utställning). Planhandlingar skickas därefter till Länsstyrelsen (3 kap. 23-
26§§) 
Länsstyrelsen ska varje mandatperiod redovisa sin syn på planens aktualitet (3 kap. 28§). (Mattson & 
Hagander, 2012) 
 
Hållbarhet inom översiktsplanering - Efterkrigstiden till 90-talet 
Mycket har hänt med den fysiska planeringen under årens lopp. Fortfarande påverkar utvecklingen 
under efterkrigstiden samhällsstrukturen i dag menar Kristina Nilsson (2001), författare av Planering 
för hållbar utveckling. Det var då den moderna samhällsplaneringen började växa fram i och med 
återuppbyggnaden i Europa. Sverige hade en kraftig ekonomisk expansion vilket medförde större 
inflyttning till städer från landsbygden till fördel för industrierna. År 1947 infördes en ny 
bygglagstiftning som reglerade tätortsbebyggelse och samtidigt fick kommunerna planmonopol för att 
reglera bebyggelsen i respektive kommun. Naturen sågs som något att erövra men då till exempel 
förorenat vatten påverkade fisket och det behövdes en jämnare ”avkastning” från skogsbruket kom 
olika lagstiftningar. Den första naturvårdslagen kom 1952.  Under 60-talet blev skadorna synliga efter 
exploatering och bilismens framfart. Naturen och naturintresset ökade och lagar om naturreservat, 
strandskydd med mera började införas genom 1965 års naturvårdslag. År 1969 kom också 
miljöskyddslagen med lagregler mot olika föroreningar (Nilsson, 2001:13-18 ).  

En annan syn på planering och ett större engagemang kom på 70-talet och oljekrisen ledde till 
allmänna tankar om hushållning med naturresurser. Synen på naturen hade nu gått över till ett 
resursförvaltningsperspektiv. På 80-talet gjordes det kraftiga neddragningar inom den offentliga 
sektorn på grund av en ekonomikris och då började den privata sektorn ta över vissa funktioner, även 
inom samhällsplaneringen. Det investerades och spekulerades i byggandet. Näringslivets inflytande 
påverkade samhällsbyggandet och gav en mer liberal syn på planering vilket också gav inverkan på 
den pågående plan- och bygglagsutredningen (PBL kom 1987). Boverket bildades 1987 (Nilsson, 
2001) med målet att bli ett stöd och ”kunskapsverk” för kommunerna i deras nya planeringsarbete 
enligt PBL. Parallellt men PBL kom Naturresurslagen och kombinationen av dessa två lagar gav ett 
redskap för bred hushållning med mark (Nilsson, 2001). Det ekologiska intresset ökade med 
uppmärksamhet på biologisk mångfald och 1987 kom Bruntlandrapporten6. Det saknades till stor del 
praktisk tillämpbar planeringsforskning under 80-talet (Wiren, 1998, se Nilsson, 2001) och många 
arkitekter och planerare gick över till husprojektering inom privat sektor (Nilsson, 2001).  Då det 
länge saknades specialiserade utbildningar inom Fysisk Planering bildades två nya 
högskoleutbildningar (Fysisk Planering i Karlskrona och Planeringsingenjör i Gävle) (Nilsson 
2001:18–23).  

År 1992 Hölls Rio-konferensen och Agenda 21 antogs. Rio-deklarationen och Bruntlandrapporten 
förde tillsammans upp miljöfrågorna till de offentliga institutionerna. De nationella 
överenskommelserna infördes på nationell nivå genom den statliga utredningen Miljö och Fysisk 
Planering (1994:36). EU: s regler medförde nya krav på miljö och naturvårdslagstiftningen när 
Sverige gick med 1995. Den globala ekonomin påverkade den nationella ekonomin ännu mer och en 
                                                      
6 Se stycket om hållbar utveckling 
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bit in på 90-talet kom en ny djup ekonomisk kris. Fler uppgifter decentraliserades och kommunernas 
ekonomi försämrades. Den offentliga förvaltningen effektiviserades och personalen minskade. 
Miljömedvetenheten ökade under decenniet och förväntningar på större insyn och deltagande ställdes 
på den kommunala planeringen. I Plan och byggverksamheten i kommunerna - en enkätundersökning 
visade sig också att 40 % av de som arbetade med översiktsplanering var 50-59 år och att 
översiktplanering endast bedrivits med 280 årsarbetskrafter (Nilsson 2001:23–24). 

Hållbar utveckling 
Begreppet bygger på den så kallade Bruntlandkommissionens7 definition som innehåller de tre 
huvudpelarna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Hållbar utveckling innebär ”en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov” (FN:s kommission för miljö och utveckling, 1987). EU: s strategi för hållbar 
utveckling antogs 2006 och innehåller sju huvudutmaningar (klimatförändringar och ren energi, 
hållbar transport, hållbar produktion och konsumtion, bevarande och förvaltning av naturresurser, 
folkhälsa, social integration, demografi och invandring, globala utmaningar när det gäller fattigdom 
och hållbar utveckling) och ett stort antal mål för dessa utmaningar (Regeringen, 2012).  
 
Kretslopp 
Begreppet kretslopp har präglat svensk miljöpolitik sedan 1990-talet. Det är inget entydigt begrepp 
och skulle egentligen beskrivas bättre som ett flöde av materialströmmar. Begreppet står för en vision 
av ett samhälle som inte äventyrar naturens kretslopp och där uttagen av biomassa och vatten inte ska 
överstiga tillväxt eller tillrinning.  I biosfären finns naturliga soldrivna kretslopp. Kol, syre, kväve, 
fosfor och vatten är några av dem. Förenklat är vattnets kretslopp ett flöde där havsvatten värms upp 
av solen och avdunstar till moln. En del av molnen blåser in över land och regnar av sig vattnet över 
landskapet. Vattnet bildar vattendrag som rinner ut i haven igen. På vägen använder människan vattnet 
för vattenkraft, dricksvatten, industriverksamhet, vatten- och avloppslösningar med mera. Vattnet 
återlämnas till naturen men mängden och sammansättningen av de ämnen som finns i vattnet har 
ändrats på vägen (Johansson, 2004). Problem i havsområden och i synnerhet i Östersjön framgår av 
senare material. 

3.2 Hav, kust och vatten 

Östersjön 
Egentliga Östersjön är den del av Östersjön som sträcker sig från södra Ålands hav till de danska 
sunden. Den ansträngda situationen i Östersjön beror på flera faktorer. Tiden för att byta ut vattnet i 
Östersjön är mycket lång, minst 25 år. Tillförseln av syrerikt vatten begränsas av de grunda och smala 
passagerna genom de danska sunden och Öresund. Skillnaden i salthalten mellan ytvattnet och 
djupvattnet är stort vilket försvårar utbytet av syrerikt vatten. Det tar cirka 5-10 år att byta ut 
djupvattnet och under den tiden förbrukas syret nästan helt. Omsättningen i djupvatten sker först vid 
kraftig omblandning, till exempel vid ovanligt stormiga år (Boverket, 1994).  

Östersjöns (Bottniska havet och Egentliga Östersjön) och Västerhavets (haven väster om Sverige) 
gemensamma kustområden är indelade i 587 kustvatten och skärgårdsområden. Östersjöns area är 
386 700 km2 och har en volym på 20 800 km3. Tillrinningsområdet är 1 665 000 km2, de fem största 
sjöarna inom tillrinningsområdet är Ladoga, Onega, Vänern, Peipsi samt Vättern och de fem 

                                                      
7 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987. På uppdrag 
av FN. 
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vattendragen med störst avrinningsområde är Neva, Vistula, Odra, Neman samt Daugava (SMHI, 
2009).   

Det är stora skillnader i salthalt i Östersjön från cirka 25 promille i Kattegatt, 8 promille i södra 
Östersjön, till 2 promille i norra Bottniska viken. Det påverkar livet i hög grad då det bara är vissa 
arter som klarar av att leva i så bräckta vatten. Östersjön är alltså ett artfattigt ekosystem där arterna 
lever nära sin utbredningsgräns vilket gör att känslighet för ytterligare påverkan är stor. Inom 
Östersjöns stora avrinningsområde bor 85 miljoner8 människor. De flesta lever i södra delen av 
avrinningsområdet och ungefär hälften av alla i avrinningsområdet bor i Polen. Området i söder är 
högt industrialiserat och det bedrivs ett intensivt skogsbruk vilket blir en stor belastning för Östersjön 
när föroreningarna från land så småningom rinner ut i havet. Ansträngningar har gjorts för att åtgärda 
de största utsläppskällorna så numer är det små och diffusa källor som tillsammans utgör den största 
belastningen. Nio länder gränsar till Östersjön och ytterligare fem gränsar delvis till 
avrinningsområdet. Då Sverige som sammantaget har den längsta kuststräckan bör landet ta ett extra 
stort ansvar (BalticSea2020, 2013).   

Blekinge skärgård 
Sverige har en mycket omväxlande och särpräglad kust. De naturgivna förutsättningarna varierar.  
Svenska kusten mäter över 700 mil och en tredjedel av kusten har skärgård. Blekingeskärgården har 
både djup och bredd. Den avgränsas i väst av Listerlandets öppna kust med morän och sandständer 
och i öst av öppen kust efter Karlskornas skärgårdsöar. Öarna i skärgården är mycket låga, sällan över 
15 meter och vattendjupet är litet, mellan 10-20 meter. Blekingekusten är lummig med ek, bok och 
andra ädla träslag som växer på öarna (Boverket, 1994).     

3.3 Havs- och Kustplanering 

Nyttan med fysisk planering i kust- och havsområdena är omfattande. Den ökande verksamheten i 
Europas vatten leder till konkurrens mellan olika sektorers intressen. Till exempel mellan sjöfart och 
sjötransporter, havsbaserad energi, hamnars utveckling, fiske och vattenbruk, friluftslivet, sportfiske 
och turism samt inte minst miljöfrågor. Klimatförändringarna kommer troligen leda till en 
omstrukturering i de ekonomiska verksamheterna i kust- och havsområdena och till förändringar i de 
marina ekosystemen. Fysisk planering främjar ett effektivt utnyttjande av kust och havsområdet samt 
förnybar energi, och kan då mildra effekterna av förändringarna. Den kan också bidra till en 
kostnadseffektiv anpassning till klimatförändringarnas verkningar i kust och vatten. Fysisk Planering 
är ett verktyg för bättre beslutsfattande och erbjuder en ram för jämkning mellan konkurrerande 
mänskliga verksamheter och hanteringen av deras påverkan på havsmiljön. Att hitta en balans mellan 
sektorsanknutna intressen och ett hållbart utnyttjande av havsresurserna är målet (Europeiska 
gemenskapens kommission, 2008). 

För kust och hav i översiktsplaneringen kan översiktsplanen ge en helhetsbild av hur kustområdet har 
utvecklats, vad det har för möjligheter och värden och hur området bör tas tillvara. För att förstå hur 
markanvändningen påverkar havet behövs kunskap om havsmiljön. Dessa kunskaper sammanfattas i 
översiktsplanen. Genom rekommendationer i översiktsplanen kan till exempel både näringslivet och 
friluftslivet gynnas till fördel för kommuninvånarna. Ställningstagande från kommunen kan påverka 
beslut för hav och vatten i andra instanser såsom koncessionsnämnden, vattendomstolar, länsstyrelser 
                                                      
8 56 miljoner enligt SMHI (2009), skillnaden beror troligtvis på att olikheter i beräkning av området och 
folkmängden skett. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/ostersjons-och-vasterhavets-geografi-
1.3080 
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och regering. Kustvattenområdena tillhör de mest produktiva av jordens områden och de anspråk som 
ställs på dem behandlas i översiktsplanen (Boverket, 1994). 

Havsplanering har pekats ut som ett verktyg för att genomföra EU:s integrerade havspolitik (2007) och 
som ett led i genomförandet utarbetade EU-kommissionen färdplan för fysisk planering i kust och 
havsområden (2008). Färdplanen innehåller vägledande principer som medlemsstaterna ska ta hänsyn 
till när fysisk havsplanering införs. Senare kom kommissionen med ett meddelande9 där behoven av en 
gemensam EU-strategi poängteras. Detta kan genomföras inom ramen för EU-lagstiftning eller genom 
insatser som inte är bindande. Till exempel genom projekt, studier och rekommendationer (Havs – och 
Vattenmyndigheten, 2013).  

År 2011 bildades en ny myndighet på uppdrag av regeringen, Hav- och Vattenmyndigheten, som tog 
över många delar av Fiskeriverket och stora delar av havs- och sötvattenansvaret från 
Naturvårdsverket. Hav- och Vattenmyndigheten har bland annat i uppdrag att utveckla 
havsplaneringen. Den fysiska planeringen av havet förväntas bli ett stort ansvarsområde. Havsplanerna 
ska utgå från ekosystemansatsen10 och ge vägledning för hur havet ska få användas av olika 
samhällssektorer och samtidigt ta hänsyn till biologisk mångfald och miljöintressen (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2011).  

EU medfinansierar forskningsprojekt för att stödja utvecklingen av havsplanering i både Östersjön och 
Nordatlanten. Det ingår också havsplaneringskomponenter i ett flertal Interreg-projekt11 med 
finansiering från Europeiska realfonden, samt i vissa projekt finansierade av Sjunde ramprogrammet 
för forskning och utvekling (FP7). Baltic Master som är ansvariga för Fallstudie Trelleborg 
tillsammans med Trelleborgs kommun är ett exempel på Intrerreg-projekt. Projekt med EU-
finansiering kopplade till havsplanering är Plan Bothnia och SeaGIS för Bottniska viken, Hav möter 
land för Kattegatt och Skagerrak, BaltSeaPlan och PartiSEApate för Östersjön, MASPNOSE för 
Nordsjön. Övriga projekt är MESMA och PREHAB (Havs- och Vattenmyndigheten, 2013). 

Det finns även regionala samarbeten för till exempel Östersjön. Två internationella konventioner finns 
för att skydda de känsliga miljöerna i Östersjön och i Nordostatlanten som kallas Helcom och Ospar12. 
Inom dessa konventioner arbetas det med att utveckla fysisk planering i respektive område. Det finns 
även ett forum för samarbete mellan ministrar som har ansvar för fysisk planering av Östersjön: 
Vision and Strategies around the Baltic Sea (VASAB). Helcom beslutade 2007 om en särskild 
rekommendation för utveckling av principer för fysisk havsplanering i Östersjön med avstamp i 
handlingsplanen för Östersjön, Baltic Sea Action Plan (BSAP). 2010 antog Helcom och VASAB 
gemensamt dessa principer. Ospar har arbetat med havsplanering sedan 2003. Svenska Havs och 
Vattenmyndigheten deltar i Ospars korrespondentgrupp för fysisk havsplanering och även 
korrespondentgruppen för ekonomiska och sociala analyser (socio-ekonomisk analys skulle göras till 
stöd för Ospars strategi för biodiversitet och för det regionala genomförandet av EU:s 
havsmiljödirektiv) (Havs- och Vattenmyndigheten, 2012).  

                                                      
9 Fysisk planering i EU:s kust- och havsområden – resultat och fortsatt utveckling KOM(2010) 771 slutlig 
(Europeiska kommissionen, 2010). 
10 Ecosystem Approach COP V76, se avsnitt om ekosystemansatsen. 
11 Instrument för att skapa intresse för att integrera europeiska perspektiv i nationell planering. Introducerat av 
Europeiska Kommissionen under arbetet med ESDP- European Spatial Development Perspective (1999).  
12 Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö eller Helsingforskonventionen (Helcom) och 
Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (Ospar) 
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Internationella havsforskningsrådet och nordiska ministerrådet är exempel på vetenskapliga 
samarbeten som arbetar med fysisk havsplanering. Internationella havsforskningsrådet (ICES) har 
tidigare arbetat med integrerad kustzonsförvaltning och ska fortsättningsvis även inkludera 
havsplanering. Det finns bland annat en arbetsgrupp för havsplanering och kustzonsförvaltning inom 
rådet där Havs och Vattenmyndigheten ingår. Inom Nordiska ministerrådet finns en arbetsgrupp för 
akvatiska ekosystem (AEG). I gruppen finns ett informellt nordiskt havsplanerarnätverk där 
Miljdepartementet, Havs- och Vattenmyndigheten, Havsmiljöinstitutet och experter från övriga 
nordiska länder ingår. Globalt hade Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur sin 
första workshop om vattenplanering 2006 vilken sedan följdes upp med en publikation som bland 
annat vänder sig till havsförvaltare som inte har så stor erfarenhet av planering (Havs- och 
Vattenmyndigheten, 2013).  

Tidigare publikationer om havs- och kustplanering från svenska myndigheter finns främst hos 
Boverket. En av de senare publikationerna från Boverket, Vad händer med kusten? (2006), är en 
slutredovisning till följd av ett regeringsuppdrag om hållbar utveckling i kustområdet. Rapporten är ett 
resultat av diskussionen som förs kring Europeiska gemenskapens rekommendationer om ICZM13 
(Integrated Coastal Zone Manegement). Rekommendationen har främst gjorts på grund av 
okontrollerad exploatering av Medelhavskusten men i Sverige finns andra problem såsom att 
landskapsbilden förändras när det småskaliga jordbruket försvinner och att fritidsbebyggelse blir 
permanent i större grad. Bakgrunden till rekommendationen var kustområdenas stora miljömässiga, 
ekonomiska, sociala, kulturella och rekreationsmässiga betydelse för Europa. Den går ut på att främja 
samarbete inom planering och förvaltning av kustområden och bygger på bland annat samråd med 
medborgarna. Slutsatserna och förslagen i Boverkets rapport var att bland annat att 
samhällsplaneringen behöver vidareutvecklas och att översiktsplaner i kombination av andra 
instrument är ett viktigt verktyg för utveckling och förvaltning i kustområden. Det behövs en bättre 
samordning och samverkan mellan de planeringsinstrument och instrument som finns och resurs och 
kompetensbrist i kommuner och på länsstyrelser är en viktig orsak till att översiktsplaneringen i landet 
har allvarliga brister. Det behövs nationella initiativ för att stärka planering och samverkan och de 
geografiska hushållningsbestämmelserna behöver ses över. Det behövs en tydligare koppling mellan 
planering och förvaltning, regionala strategier för kustområden kan behövas och man bör dra nytta av 
erfarenheter från EU-projekt (Boverket, 2006). 

En annan senare publikation som delvis berör kustplanering och översiktsplanering är 
Klimatanpassning i Fysisk Planering- Vägledning från länsstyrelserna (2012) där Länsstyrelserna 
sammanställt de klimatförändringar som förutspås och ger en vägledning till hur kommuner med flera 
kan arbeta framtida eventuella klimatförändringar på olika planeringsnivåer (Länsstyrelserna, 2012).    

3.4 Lagstiftning  

Plan- och Bygglagen  
Redan under medeltiden fanns regler om hur marken skulle användas. Stark urbanisering, effektivare 
metoder att exploatera naturtillgångar, industrialisering och stor välståndsökning har präglat 1900-talet 
och skapat ett behov av att hushålla med mark och vatten och få tätorterna ordnade. Detta har 
successivt kommit till uttryck i lagstiftningen. Den första egentliga planlagstiftningen kom med 1874 
års byggnadsstadgar och därefter har laggstiftningen för planering och byggande utvecklats fram till 

                                                      
13 Europaparlamentets och rådets rekommendation om genomförandet av en integrerad förvaltning av 
kustområden i Europa, Europeiska gemensapens officiella tidning 6.6.2002   
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dagens Plan- och Bygglag14 som trädde i kraft 2 maj 2011. Avsikten med den senaste lagen i 
förhållande till den tidigare lagstiftningen är att förenkla plan- och byggprocessen samtidigt som 
kontrollen på byggandet åter skärps. Till exempel har nya bestämmelser införts som innebär att hänsyn 
tas till både miljö- och klimataspekter vid planering och byggande. Hänsyn ska också tas till 
förutsättningarna för elektroniska kommunikationer. Översiktsplanens strategiska funktion och kravet 
på aktualitetsprövning varje mandatperiod har stärkts (Boverket, 2013).  

De beslut om planer och tillståndsprövningar som kommunen och andra prövningsmyndigeter tar 
måste alltid grundas i lagens bestämmelser om mark- och vattenresurshushållning, 
bebyggelseutveckling med mera. Dessa finns i 2 och 3 kap PBL och 3 och 4 kap MB. I kapitel 3 PBL 
finns bestämmelser om översiktsplanen och den ska redovisa de allmänna intressena enligt 2 kap PBL 
och de miljö- och riskfaktorer som ska beaktas. Vid redovisningen skall riksintressen enligt 3 och 4 
kap. MB anges särskilt. grunddragen i användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på 
hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose de 
redovisade riksintressena enligt 3 och 4 kap MB ska tydligt framgå av översiktsplanen. Planens 
innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan svårighet15 (Boverket, 2002). PBL (2010:900) tar 
inte upp kust- och havsplanering och i frågor om vattenhushållning hänvisar lagen till Miljöbalken. 

Miljöbalken 
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer försäkras om en hälsosam och god miljö. Enligt PBL 2 kap om allmänna 
intressen ska bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i MB kap 3 och 4 
tillämpas och miljökvalitetsnormer enligt kap 5 följas. Kapitel tre i Miljöbalken handlar om de 
grundläggande bestämmelserna om att mark och vattenområden och kapitel fyra om särskilda 
bestämmelser om mark- och vattenområden. Dessa särskilda områden är av riksintresse med hänsyn 
till de natur- och kulturvärden som finns i områdena. I kapitel fem finns bestämmelser om 
miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Där finns också bestämmelser om de fem 
vattendistrikten och förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (MB kap 5 § 10-11) (Regeringen, 1998). 

Strandskydd 
Strandskyddet (MB kap 7) syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättsligt tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Det gäller vid 
havet, vid insjöar och vid vattendrag. Det omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattentillstånd. Länsstyrelsen har möjlighet att i enskilda fall besluta om 
ett utvidgat strandskydd till högst 300 meter från strandlinjen om det behövs för att säkerställa något 
av strandskyddets syften. Länsstyrelsen har  även i enstaka fall möjlighet att upphäva eller ge dispens 
inom ett strandskyddsområde. Inom ett strandskyddsområde får inga nya byggnader uppföras. 
Byggnader eller byggnaders användning får inte ändras och andra anläggningar eller anordningar får 
inte utföras, om det hindrar allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas 
fritt.  Grävningsarbeten, andra förberedande arbeten och åtgärder som väsentligt förändrar 
livsvillkoren för djur- eller växtarter får inte heller ske inom ett strandskyddsområde (Regeringen, 
2009). 

Nationella miljökvalitetsmål 
År 2012 fattade regeringen beslut som förstärkte och vidareutvecklade de redan antagna 
miljökvalitetsmålen. Målstrukturen är nu följande: Ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål med 
uppdaterade preciseringar och 13 etappmål inom fyra prioriterade ämnen. Exempel på miljömål som 

                                                      
14 SFS 2010:900 
15 Se även under rubriken Översiktsplanering och hållbarhet, Kapitel 3  
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direkt eller indirekt rör kustzonen, havet och vattnets kretslopp16 är Bara naturlig övergödning, Giftfri 
miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten, Hav i balans samt levande kust 
och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv (Regeringskansliet, 2012 s.11-15). 

Vattendirektivet och havsplanering 
Sedan 2000 finns EU:s ramdirektiv för vatten17 som sätter gränsen på vad EU-länderna inte får 
underskrida vad gäller kvalitet och tillgång på vatten. Direktivet infördes 2004 i svensk lagstiftning 
genom bland annat vattenförvaltningsförordningen18.  Sverige ska få en ny lag för statlig fysisk 
planering av havet som beräknas träda i kraft 2013. Havs och Vattenmyndigheten med flera förbereder 
införandet av den nya lagstiftningen. En havsplan består av kartor och ställningstaganden om hur 
havet ska nyttjas i Sverige finns det tre områden som behöver havsplaner: Bottniska viken, Östersjön 
och Västerhavet. Planerna ska tas fram av Havs- och Vattenmyndigheten tillsammans med 
länsstyrelserna och kustkommunerna. I planeringen ingår samarbete med internationella myndigheter 
och organisationer. Dock kommer inte kustområdet omfattas av havsplanerna även då de omfattas av 
havsmiljöförordningen19. (och vattenförvaltingsförordningen) (Hav- och Vattenmyndigheten, 2012). 

Problem med vattendirektivet  
Vattendirektivet lutar i första hand på en naturvetenskaplig logik enligt Emmelin & Lerman (2004). 
Avrinningsområdet är det optimala förvaltningsområdet vilket inte stämmer överens med andra 
planeringsorgan i Sverige. Det leder till bland annat legala och administrativa problem. Planeringens 
grundenhet är kommunerna och vattenanvändningsfrågor kan inte skiljas från markanvändningsfrågor. 
Ett annat problem är att införandet av detta direktiv präglas av ett mönster som enligt Emmelin & 
Lerman (2004) måste anses motverka god kvalitet i tillämpningen. Under beredningen i EU var det 
svårt att få till stånd en bred nationell dialog som kunnat ge praktiskt stöd för formuleringen av kraven 
från mer än ett håll. Tidsbrist är även en överskuggande faktor, utrednigen som ska ge förslag får för 
kort tid och propositionen satsar på en minimalistisk lösning. Lagstiftningen överlåter det mesta till 
regering eller centrala förvaltningsmyndigheter. Åt tillämpningen lämnas att lösa problemen. 
(Emmelin & Lerman, 2004) 

Havsplaneringslagen 
År 2009 beslutade regeringen att tillsätta en utredare med uppdrag att föreslå ett system för fysisk 
planering av territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon samt föreslå nödvändiga författningar. 
Utredningen tog namnet Havsplaneringsutredningen och gav ut ett antal olika betänkande och 
skrivelser och med betänkandet SOU 2010:91- Planering på djupet- fysisk planering av havet (2010) 
var utredningens uppdrag slutfört. I Planering på djupet (2010) föreslår Havsplaneutredningen ett nytt 
system för statlig fysisk planering av havet vilket ska tas in i en ny lag, havsplaneringslagen. Havet 
används idag inte på ett hållbart sätt och försämras delvis fortfarande. Samtidigt kommer nya anspråk i 
form av vind- och vågkraft, vattenbruk och koldioxidlagring. Ökad kunskap om havet visar också på 
att stora behov av skydd för den marina miljön behövs. För att avgöra hur nyttigheterna och utrymmet 
i havet ska fördelas är Fysisk havsplanering det främsta tillgängliga verktyget. Havsplanering handlar i 
stor grad om att nationella och internationella intressen ska vägas mot varandra. Sverige har särskilda 
skyldigheter inom EU som behöver tillgodoses och gör även andra internationella åtaganden. Enligt 
utredningen är det staten som i första hand har möjlighet att styra verksamheten i havet genom 
tillståndsgivning och skydds- och bevarandeåtgärder. (Statens Offentliga Utredningar, 2010) 

                                                      
16 Dessa miljökvalitetsmål tar även Havs- och Vattenmyndigheten upp på sin hemsida. 
17 Direktiv 2000/60/EG 
18 SFS 2011:634 
19 SFS 2010:1341 
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Havsplanering kommer att ha likheter med både översiktsplaner och detaljplaner enligt PBL. 
Processen runt havsplanering kommer därför att delvis likna PBL-processen men skillnad att 
förutsättningarna är olika (inga fastighetsgränser med mera). Avsikten med havsplanering är att förena 
utveckling och bevarande i en process, där hänsynen till de ramar som ekosystemen sätter är 
överordnad. Plan- och bygglagstiftning såväl som miljöbalk och sektorslagar kopplas på så vis ihop 
för havets del. Att bidra till en hållbar utveckling ska vara syftet med en ny lag om havsplanering och 
ekosystemansatsen är grundläggande för utredningens förslag till system. (Statens Offentliga 
Utredningar, 2010) 

Ansvaret för planeringsprocessen ska Havs- och Vattenmyndigheten ha, enligt Havsplaneutredningen 
(2010), med bistånd från kustlänsstyrelserna. Ekosystemansatsen ska genomsyra alla steg i planering 
och förvaltning. Alla berörda myndigheter och kommuner ska lämna planeringsunderlag (SOU, 2010).  

Inom EU 
Europeiska gemenskapens kommission har gett ut den så kallade Blåboken, KOM(2007) 575 slutlig – 
En integrerad havspolitik för Europeiska unionen. Där föreslår kommissonen en integrerad havspolitik 
för Europeiska unionen vilket bygger på ett tydligt erkännande av att alla frågor som rör Europas hav 
påverkar varandra och att havsbaserad politik inom olika områden på ett samordnat sätt måste 
utarbetas för att kunna uppnå de önska de resultaten. Som grund för Blåboken tog Europeiska 
kommissionen initiativ till ett omfattande samråd och en analys av européernas förhållande till havet20 
(KOM (2007) 575 slutlig). 

Alla aktörer gav ett starkt stöd åt en sådan integrerad, sektorsövergripande havspolitik. Tillämpningen 
av strategin kräver ett stärkt samarbete och en effektiv samordning av alla havsrelaterade politiska 
strategier på olika beslutsnivåer menade kommissionen. EU:s integrerade havspolitik inriktades på två 
huvudpunkter. Att ändra vårt sätt att utarbeta politik och fatta beslut samt att utveckla och lägga fram 
ett arbetsprogram (KOM (2007) 575 slutlig) 

3.5 Ekosystemansatsen 

Rapport 5782 Naturvårdsverket.  
Från FN:s konvention om biologisk mångfald, beslut Cop V/6- Ecosystem Approach.  
Ekosystemansatsen är en förvaltningsstrategi för bevarande och hållbart utnyttjande av naturresurser 
som även inkluderar rättviseaspekter. Den erkänner människan som del av ekosystemen och lyfter 
fram att ekosystem har en viktig funktion som producent till ekosystemtjänster som vi människor är 
beroende av. För att ta hänsyn till att människans kunskap om ekosystemen inte är fullständig 
förutsätter ekosystemansatsen en adaptiv förvaltning. Ekosystemansatsen betonar också 
försiktighetsprincipen21 och att förvaltningen bör baseras på vetenskapliga metoder. Förvaltningen är 
enligt naturvårdsverket en social process och alla berörda sociala grupper måste få delta. Syftet med 
Naturvårdsverkets rapport är att sprida kunskap kring hur det kan vara att arbeta med 
ekosystemansatsen genom en förtydligande och lättillgänglig beskrivning. Arbetsmetoden/ 
förvaltningsstrategins byggstenar preciseras i tolv principer (Naturvårdsverket 2007:8, 12, 13, 26).  

                                                      
20 Rapport om samrådet, KOM(2007) 574, se även Grönboken KOM(2006) 275 Unionens framtida havspolitik: 
En europeisk vision för oceanerna och haven. 
21 Grundläggande princip som anges i Riodeklarationen om miljö och utveckling. Den innebär att brist på 
vetenskapliga säkerställda bevis inte ska vara skäl till att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra 
miljöförstöring. 
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 De tolv principerna 
1. Samhällets intressen bestämmer förvaltningens mål. 
2. Förvaltningen bör vara decentraliserad till den lägsta tillämpbara nivån och engagera alla för att 
kunna balansera lokala och allmänna intressen. 
3. De som genomför förvaltningen bör beakta effekterna (verkliga eller tänkbara) på närliggande eller 
andra ekosystem. 
4. Det är grundläggande att förstå ekosystemets värde ur ett ekonomiskt perspektiv. Förvaltningen bör 
bland annat: 
a) reducera subventioner som leder till utarmning av biologisk mångfald, 
b) skapa incitament som främjar biologisk mångfald och hållbart nyttjande, 
c) i möjligaste mån integrera kostnader och vinster i ett givet ekosystem. 
5. Bevarande av ekosystemens struktur och funktion för att upprätthålla ekosystemtjänster 
bör vara ett prioriterat mål, då fungerande ekosystem har förmåga att motstå förändringar. 
6. Ekosystemen bör förvaltas inom ramen för dess funktioner, försiktighetsprincipen ska tillämpas. 
7. Ekosystemansatsen bör tillämpas på lämplig skala i tid och rum. 
8. Kunskap om att tidsfördröjningar påverkar ekosystemprocesser, innebär att långsiktiga mål för 
förvaltningen bör sättas. 
9. Förvaltningen måste acceptera att förändring är oundvikligt. 
10. Ekosystemansatsen bör integrera bevarande av biologisk mångfald och ett hållbart nyttjande av 
den samma. 
11. Ekosystemansatsen bör beakta all typ av relevant information, även vetenskaplig och traditionell 
och lokal kunskap, innovationer och metoder. 
12. Ekosystemansatsen bör involvera alla relevanta sektorer i samhället och vetenskapliga discipliner. 
(Naturvårdsverket 2007:13) 
 
I Sverige finns en väl reglerad fysisk planering med både miljökvalitetsmål22 och lagar om 
miljökonsekvensbeskrivning  som ska följas så i praktiken sker arbete på det sätt som 
ekosystemansatsen beskriver. Men det finns fall där resultaten inte blivit som önskat, till exempel 
inom förankringsprocessen, där ekosystemansatsens arbetsmetoder kan underlätta i eller undvika 
konflikter. Inom den fysiska planeringen kan ekosystemansatsen stärkas genom att samarbetet mellan 
kommuner och vetenskapssamhället ökar och då säkerställs det att ny kunskap och forskning beaktas i 
processen. Numer finns också riktlinjer om hur fysisk planering ska användas till större grad i 
Miljökonsekvensbedömningar (Naturvårdsverket, 2007:14–15). 

3.6 Blekinge Arkipelag 

Samverksplanen för Biosfärområde Blekinge Arkipelag är ett samarbete mellan Karlskrona, Ronneby 
och Karlshamns kommun och Länsstyrelsen i Blekinge. Samverksplanen Blekinge Arkipelag antogs 
2011 i samband med ansökan till UNESCO för att bli ett biosfärområde. Planen syftar i första hand till 
att ta fram en handlingsplan för att behålla natur och kulturvärden samtidigt som näringslivsutveckling 
sker inom området. Visionen är att utvecklingen ska ske i harmoni mellan företagande och ekologi. En 
samverksplan är inte juridiskt bindande och ska visa på bevarandevärden, påverkansfaktorer, åtgärder, 
uppföljning av bevarandevärlden, påverkansfaktorer och åtgärder, kunskaps- och kvalitetshöjande 
tillvaratagande av erfarenheter (adaptiv förvaltning). Samverksplanen är en långsiktigt utvecklingsplan 
som ska fungera som förvaltnings-, skötsel-, nyttjande- och utvecklingsverktyg utan att andra än 
befintliga juridiska instrument används. (Länsstyrelsen Blekinge län, 2011:7, 10-11)  

Samverksplan i detta fall har definierats inom det nationella projektet ”Samverksplan för värdefulla 
kust- och havsområden” vilket initierats av Naturvårdsverket och pilotprojektet pågick mellan 2008-
2010. Tre syften med samverksplanerna poängteras framförallt av Naturvårdsverket, nämligen att de 
ska uppfylla nationella miljömål och hitta en flexibel förvaltningsform för större områden där många 
                                                      
22 se till exempel Ds 2012:23 Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning 
etappmål samt avsnitt Lagstiftning 
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är delaktiga i förvaltningen, tillämpa ekosystemansatsen och uppfylla internationella konventioner och 
åtaganden som ställer krav på att marina områden ska ha förvaltningsplaner. (Länsstyrelsen Blekinge 
län, 2011:12).  

Blekinge Arkipelag har identifierat nio temaområden – hållbar bebyggelseutveckling, infrastruktur och 
samhällservice, nyttjande och bevarande av kulturmiljöer, bibehållet öppet landskap, minskad 
övergödning, hållbart entreprenörskap och hållbart fiske. Inom varje tema finns en eller flera strategier 
utvecklade (Länsstyrelsen Blekinge län, 2011:7). 

Nio bevarandevärden inom natur och kultur har identifierats under framtagnings-processen. De 
inrymmer de viktigaste miljöerna, värdena och ekosystemen i Blekinge Arkipelag. Påverkan på dessa 
värden måste vara minimal för att utvecklingen i biosfären ska vara hållbar. De nio värdena är djupa 
mjukbottnar (10-40 meter), fisk, hårdbottnar, grunda vikar (0-10 meter), våtmarker, kobbar och skär, 
öppet kulturlandskap, lövskogskust med ekmarker och kulturlämningar. De kommer i största 
utsträckning från nationella och regionala miljömål. (Länsstyrelsen Blekinge län, 2011:14)  

Påverkansfaktorer har pekats ut efter diskussioner och seminarier och de har bedömts på en 8-gradig 
skala. En påverkansanalys har legat till grund för utpekandet av temaområden (de ovan nämnda) och 
strategier (22 stycken, till exempel: Planering av en integrerad och hållbar bebyggelse, 
Utvecklingsprojekt – levande skärgård och Stimulera entreprenörskapet inom kulturmiljö) 
(Länsstyrelsen Blekinge län, 2011:15).   

Naturvårdsverket gav ut en rapporten Rapport 6435 – utvärdering av samverksplaner där de 
utvärderar projektet Samverksplaner för värdefulla kust- och havsområden (2008-2011) som 
innefattade bland annat Blekinge Arkipelag. Syftet med projektet var att bidra till att uppfylla 
HELCOM och OSPAR23 krav på förvaltning av BSPA och MPA24, att bidra till att nå nationella 
miljömål och att med stöd av ekosystemansatsen utveckla förvaltningsformer för bevarande och 
hållbart nyttjande av värdefulla kust- och havsområden. Syftet med utvärderingen var att utvärdera om 
samverksplaner kan utgöra en kompletterande förvaltningsform för hållbart nyttjande och bevarande 
av värdefulla kust- och havsområden (Naturvårdsverket, 2011:11–12). 

Pilotprojektet Blekinge Arkipelag omfattade Karlskronas, Ronnebys och Karlshamns kust- och 
havsområden som redan delvis var juridiskt skyddade genom Natura 2000 och Naturreservat. Själva 
BSPA var Torhamnsområdet i sydöstliga delen av Karlskrona Kommun men på grund av att Blekinge 
Arkipelag dessutom ansökt om att få bli ett biosfärområde till UNESCO som ett större område 
inkluderades. Biosfärområdet och samverksplanen var också inne på samma linje med adaptiv 
förvaltning och biosfärkandidaturen gav ett större underlag för att utveckla samverksplanen. Bland 
annat ett av kraven från Unesco var att det skulle upprättas en förvaltningsplan för området. 
(Naturvårdsverket, 2011: 47).        

Enligt deltagarna var projektet inledningsvis svårtolkat och de kände sig osäkra på vad som skulle 
åstadkommas. Processen och syftet var oklart men samtidigt var förankringen av idén enklare på 
grund av biosfärkandidaturen Det var ett komplext område och det saknades relevant sakkunskap och 
kompetens. Förankringsarbetet gick trögt och det var ont om tid. Detta ledde till förändringar i 
styrgrupperna och arbetssättet. Enligt utvärderingen finns det goda chanser till en levande plan om 
biosfäransökan beviljas. Finansiering och koppling till översiktplaneringen var dock oklar. 
(Naturvårdsverket 2011:53–55). 

                                                      
23 Helsingborgskonventionen och Oslo-Pariskonventionen 
24 Baltic Sea Protected Areas (BSPA) och Marine Protected Area (MPA)  
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3.7 Fallstudie Trelleborg 

Fallstudie Trelleborg är ett av resultaten från initiativet Baltic Master som var ett EU-finansierat 
gränsöverstigande projekt för en långsiktig förvaltning av Östersjön.  Projektsamordnare var Region 
Blekinge, 40 samarbetspartners deltog från 7 olika länder och projektet varade i 2,5 år. Fallstudie 
Trelleborg togs fram för att visa på hur exempel hur integrerad kustzonsförvaltning kan tillämpas på 
lokal nivå i Östersjön (Trelleborgs kommun, 2008:11–12)  

Visionerna för projektet var: minimera riskerna av negativ miljöpåverkan från transporter kopplade till 
sjöfart, Identifiera konfliktområden mellan olika intressen i kustzonen och territorialvattnet samt ge 
förslag på lösningar på de konflikter och problem som uppstår i kommunen. Målen för Fallstudie 
Trelleborg var: Ta fram och utveckla alternativ för lösningar av konflikter och problem kopplade till 
kust och havsaktiviteter, Samla dessa alternativ i en prioriteringslista för kommunen, där olika 
alternativ har vägts mot varandra utifrån kostnads- och konsekvensanalyser samt ta fram och utveckla 
miljöskydds- och sjösäkerhetsstrategier som en del av WP 3 (se projektets uppdelning på s. 12 
Fallstudie Trelleborg) (Trelleborgs kommun, 2008:13)  

De planerings och miljöproblem som identifierades i fallstudien var oljeutsläpp, övergödning, 
kusterosion, stigande havsnivåer, kraftigare nederbörd, överfiske och införsel av främmande arter. 
Problemen jämfördes och sattes in i diagram, tidsaspekten togs även till hänsyn och problemen 
bedömdes både i ett tioårsperspektiv och ett hundraårsperspektiv (Trelleborgs kommun, 2008:98–
114). 

3.8 Sammanfattning 

För att avsluta kapitlet kommer här en sammanfattning av de begrepp som framkommit i 
områdesöversikten och som kommer användas för att analysera de fyra kommunernas översiktsplaner 
i fallstudien. Begreppen används som kategorier där det i analysen sammanställs hur kommunerna 
arbetar med och tar ställning till respektive kategori. De har tagits fram med uppsatsens syfte och 
problemformulering som grund. 

 Fördjupad översiktsplan (se 3.1) 
 Hållbar utveckling, samt ekosystemansatsen (se 3.1, 3.5 samt 3.3) 
 Integrerad kustzonsplanering (se 3.3) 
 Nationella miljökvalitetsmål (3.4) 
 Riksintressen (se 3.4) 
 Vattendirektivet (se 3.4) 
 Samverksplaner (se 3.3, 3.6 och 3.7) 
 Planerings och miljöfrågor längst kusten (se 3.2 samt 3.6 och 3.7) 
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4 Fallstudie 

I kapitel fyra analyseras de fyra översiktsplanerna i en fallstudie. En dokumentsammanställning över 
kommunernas översiktsplaneringsdokument som på ett eller annat sätt behandlar kustzonen inleder 
kapitlet. Därefter följer en analys av översiktsplanerna där översiktsplanerna studeras efter de 
begrepp som framkommit i områdesöversikten.   

4.1 Dokumentsammanställning  

Sammanställning av dokument som berör kustzonsplanering på översiktlig nivå i kommunerna.  

Blekinge kustkommuner 

Kommun 
 

Översiktsplan, 
antagen 

Övriga dokument Pågående 
planer 

Önskade/ föreslagna 
framtida planer enligt 
ÖP 

Karlskrona 
 

2010-06-30 Biosfärområde 
Blekinge arkipelag 

FÖP för 
skärgården 

Vatten och 
avloppsplan för 
kommunen senast 
2011 
Kommunal strategi för 
dagvattenhantering 

Ronneby 2006-11-30 Blekinge Arkipelag, 
LOVA-VEVA (VA-
planering i Blekinge 
Arkipelag)  
TÖP Vindkraft 2012-
03-29* 

TÖP LIS*  
 

Regionalt samarbete 
med grannkommuner 
och regionala aktörer 
om kust och skärgård 
(ex Blekinge 
Arkipelag) 

Karlshamn 2007-03-05 Vindbruksplan TÖP 
2010-06-02** 
Kommunalt 
handlingsprogram 
för skärgården 

Översiktsplan 
2030 

Dagvattenhantering 

Sölvesborg 2010-10-25 Miljömålsarbete med 
sex regionala 
temagrupper 

 Fördjupade 
översiktsplaner över 
kustområdet 
tillsammans med 
Bromölla och 
Karlshamn. 

 
Källa: Respektive översiktsplan samt kommunernas hemsidor (Karlskrona Kommun, Ronneby 
kommun, Karlshamn kommun och Sölvesborgs kommun, 2013) 
 
*Ur TÖP vindkraft Ronneby: 
Skydd för högexploaterad kust 
I Blekinge län omfattar skyddsbestämmelserna för högexploaterad kust både land och vatten längs 
hela kusten. Bestämmelsen avser dels restriktioner mot ny fritidsbebyggelse och dels begränsningar 
för vissa miljöstörande anläggningar, dock inte vindkraftsanläggningar. Enligt Länsstyrelsen utgör 
riksintresset för kustzonen generellt inte något hinder för vindkraftsetableringar. Skäl till detta är 
bland annat att riksintresset är grovt avgränsat samt att det i nuläget saknas samlade underlag om 
natur- och kulturmiljövärdena, i synnerhet vad gäller havsområdet. Vid etablering inom detta område 
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krävs att konsekvenserna för natur- och kulturmiljön utreds noggrant. I Ronneby kommun 
sammanträffar dels ett stort antal markanvändningsintressen längs med kustbandet samt är avstånden 
mellan bebyggelseenheter relativt korta. Sammantaget resulterar detta i att det, trots Länsstyrelsens 
bedömning, inte pekats ut några potentiella vindkraftsområden inom riksintresseområdet för 
högexploaterad kust. Skydd för högexploaterad kust gäller även för Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge, därför är varken TÖP Vindkraft eller TÖP LIS från Ronneby kommun relevant för 
arbetet. 
 
** Av Karlshamns översiktsplan framgår att det eventuellt skulle vara aktuellt med vindkraft i 
kustområdet och att det vidare utreds i den fördjupade TÖP Vindkraft. Enligt TÖP Vindkraft är det ej 
aktuellt med vindkraft i kustzonen därav är dokumentet ej relevant för detta kandidatarbete.   
 
 
 

4.2 Översiktsplaner 

Sammanfattning från Blekinge kustkommuners översiktsplaner med fokus på hur planerna behandlar 
kustzonen. 

 

Figur 2 

4.2.1 Karlskrona kommun 

Antagen 2010 
I översiktsplanen finns förslag till revidering av gällande översiktsplan från 2002, där ett av besluten är 
att tillsammans med Ronneby göra en gemensam fördjupning för kustområdet mellan städerna. En 
vattenutredning påbörjades 2009 och redovisar hur kommunen påverkas vid förhöjda vattennivåer. 
Biosfärområde Blekinge Arkipelag beskrivs enbart som ett kandidatområde för Unesco och inte som 
ett parallellt pilotprojekt i ledning av Naturvårdsverket25. De nationella miljömålen antogs 2001 av 
kommunen26 (Karlskrona Kommun, 2010: 12, 14, 21-23).  

                                                      
25 Se avsnittet om Blekinge Arkipelag och Naturvårdsverkets utvärdering av samverksplaner 
26 14 stycken, storslagen fjällmiljö ej relevant och Ett rikt växt och djurliv fanns inte då      



Emelie Gustafsson  Fysisk Planering 
Kandidatarbete  Blekinge Tekniska Högskola 

31 | S i d a  
 

I kustzonen råder ett högt exploateringstryck samtidigt som miljön är känslig. Det är en utmaning 
inom samhällsplaneringen att utveckla området och samtidigt behålla hög biologisk mångfald och de 
stora natur- och kulturvärdena enligt kommunen. Påverkan på kustområdet kan minimeras genom 
miljösatsningar som utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp och god vattenomsättning och 
cirkulation. Detta skulle i sin tur gynna Östersjön och den biologiska mångfalden (Karlskrona 
Kommun, 2010:32).  

I översiktsplanen föreslås restriktivitet vid nybyggnation av enskilt vatten- och avlopp tills att en 
föreslagen vatten- och avloppsplan är framtagen för hela kommunen. 60 % av undersökta enskilda 
avlopp uppvisar brister enligt Karlskrona Kommun27. I enlighet med miljökvalitetsmålet ”Ingen 
övergödning” är det särskilt angeläget att se över Vatten- och Avloppsförhållandena i de kustnära 
områdena. Översiktsplanen anger också målen för dagvattenhantering, bland annat bör en kommunal 
strategi för dagvattenhantering upprättas (s 112). Det andra miljökvalitetsmålet som beräknas beröra 
kusten i översiktsplanen är en ”Giftfri miljö” och det handlar om sanering av förorenade områden som 
Oljehamnen/Hattholmen som sannolikt inte kommer att saneras förrän de planerats mer i detalj 
(Karlskrona Kommun, 2010:75, 77, 112).  

I översiktsplanen ligger föreslagen ny bebyggelse i orten Nättraby kustnära och kan därför ha en 
negativ påverkan på miljömålet "Giftfri miljö", detsamma gäller i planeringen av landsbygden. 
(Karlskrona Kommun, 2010:88, 91-92).  

Merparten av riksintressen28 är representerade i kustområdet i Karlskrona. Till exempel räknas 
kustområdet som riksintressant inom friluftsliv29 vilket ger syftet att skydda natur- och kulturvärden 
som har stor betydelse för turism och friluftsliv. Detta medför en viss återhållsamhet för att tillåta 
fritidshusbebyggelse inom området (Karlskrona Kommun, 2010: 127,164). Ett kustområde som är 
känsligt i kommunen är området innanför storöarna (Aspö, Hasslö, Tjurkö med flera), dels för att åar 
och reningsverk tillför stora mängder näringsämnen och dels för att närsalterna stannar kvar på grund 
av dålig vattenomsättning. Dessutom försämras vattenomsättningen ytterligare av försänkningar, broar 
och vägbankar. Många fiskarter har lekområde respektive uppväxtplats i området och därför är det 
viktigt att vattenkvaliteten är god. Åarnas ekologiska status är också viktig att bibehålla och förbättra 
då åarna har stor betydelse för artrikedomen i havet nedanför utmynningarna (Karlskrona Kommun, 
2010:128).  

I översiktsplanen diskuteras riskerna för översvämning och stigande vattennivåer då dessa beräknas 
öka på grund av klimatförändringar (Karlskrona Kommun:155). Kommunen har en oljeskyddsplan 
från 2007 som uppdateras varje mandatperiod och behöver vara uppdaterade för att vara ett fullgott 
stöd vid en krissituation (Karlskrona Kommun, 2010:156).  

En av de största hamnarna i regionen är Verkö hamn och industriområde där både gods och 
passagerartrafik finns. I samma område ligger också ett industriområde som tillhör ABB. Hamnen är 
av riksintresse för både kommunikationer och sjöfart och nämns genomgående i Karlskronas 
översiktsplan. Kommunen vill utveckla området tillsammans med bland annat tillhörande 
järnvägstrafik och därför ska eventuell miljöpåverkan utredas. Att till exempel farligt gods är en risk i 
anknytning till området och att skyddsavstånd ska följas vid bebyggelse framgår av översiktsplanen 
(Karlskrona Kommun, 2010). Hur Verköområdet påverkar kustzonen mer än så är svårt att utläsa 
utifrån planen.  
                                                      
27 Se under Enskilt avlopp s. 113 i kapitlet om Försörjningssystem i översiktsplanen 
28 Se avsnittet om lagstiftning i litteraturstudien. 
29 Enligt MB 4 kap 4§ 
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4.2.2 Ronneby kommun  

Antagen 2006 
Ronneby kommun vill för kusten och skärgården utveckla ett gemensamt regionalt samarbete med 
kringliggande kommuner och de regionala aktörerna. De anser att kustzonen bör behandlas som ett 
särskilt planeringsområde och ställer sig positiva till att gemensamt utarbeta riktlinjer och ta fram 
översiktsplaner för området. Ur kommunalt perspektiv tycker Ronneby kommun att läget vid kusten 
och hur de ska ta ställning till kustnära bebyggelse är viktigt. En betydande fråga är problematiken 
med vatten och avlopp utanför det kommunala nätet. Regeringen har utsett kusten som ett riksintresse 
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området30 (Ronneby Kommun, 2006:14, 101, 
167).  

I översiktsplanen finns en tabell för kommunens och Blekinges regionala miljömål samt 
översiktsplanens strategier för att bidra till att uppnå målen. Det mål som berör kusten är ”Miljön för 
Östersjön ska inte vara negativt påverkad av nyttjande eller föroreningar. Sjöar och vattendrag ska 
utnyttjas så att produktionsförmåga samt biologisk mångfald, natur och kulturvärden bibehålls eller 
förbättras”. De kommunala miljömålen31 har koppling till både regionala och nationella miljömålen 
(Ronneby kommun, 2006:16–18).  

I kommunen omfattas kusten av en speciellt tät bebyggelse med omfattande fritidsbostadsbebyggelse. 
Enligt miljöbalken får bara ny fritidsbebyggelse i kustområdena uppkomma som komplettering av 
befintlig bebyggelse med vissa undantag. I takt med bebyggelseutvecklingen i kommunens 
kustområden blir behovet av vatten också större. Risken för saltintrång ger dåliga förutsättningarna för 
att ta ut en större mängd vatten ur grundvattentillgångarna vilket måste tas i beaktning vid 
nybyggnation. Enligt Ronneby Kommun skulle det vara lämpligt att studera bebyggelsen i en 
fördjupad översiktsplan för kustzonen (Ronneby Kommun 2006:20, 25-26).   

Översiktsplanen tar upp allmänna intressen inklusive riksintressen32 och i kustområdet finns ytterst få 
opåverkade områden vad gäller till exempel både buller och kultur. Enligt kommunen finns starka skäl 
att prioritera de bevarandeintressen för Natur, Kultur och det rörliga friluftslivet som berör kust- och 
skärgårdsområdena. Det finns utsedda Natura 2000-områden i kustzonen, både fågel- och 
habitatområden i kommunen (Ronneby kommun, 2006:87, 90-97).  

Enligt MB 4 kap 1 och 4§ ska kustzonen i bland annat Ronneby skyddas från exploatering av 
fritidshusbebyggelse för att säkra natur- och kulturvärden och värna om det rörliga friluftslivet. 
Bestämmelserna om strandskydd utgör också en viktig del i skyddet av kustområdet. Kommunens 
uppfattning i frågan framgår av det regionala miljö och hushållningsprogrammet Mer liv i skärgården 
(1999) som Blekinges Länsstyrelse arbetat fram med uppdrag av regeringen. Där uppmärksammas de 
behov som finns för att en framtida utveckling ska kunna ske med sikte på långsiktig hållbarhet och 
biologisk mångfald. Programmet visar att det krävs en medveten strävan för att behålla liv i 
skärgården. Ronneby kommun anser att kustzonen bör behandlas som ett särskilt planeringsområde i 
ett regionalt perspektiv och som tidigare nämnt att en fördjupning av kustområdet bör göras. (Ronneby 
kommun, 2006). 

                                                      
30 Miljöbalk (1998:808) 4 kap 1§ och 4§ 
31 Miljöprogram för kommunen 1999 (Ronneby Kommun) 
32 Miljöbalk (1998:808) 



Emelie Gustafsson  Fysisk Planering 
Kandidatarbete  Blekinge Tekniska Högskola 

33 | S i d a  
 

Inom kusten pekas även områden ut som ingår i bevarandeområden för Naturvården. Till exempel 
ekologiskt känsliga områden, naturreservat och ramsarområden (våtmarker av internationellt intresse) 
(Ronneby Kommun, 2006:102–112). 

Ronnebys mål med vattenfrågor går i enlighet med kommunens miljöprogram att ”grundvattnet ger en 
säker och uthållig dricksvattenförsörjning och bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i 
ytvatten”. Kommunen tar upp vilka områden som är drabbade av försurning och övergödning, för 
kustområdet kan det medföra igenvuxna vikar, syrefattiga och döda bottnar och sämre lek och 
uppväxtområden för fisken samt algblomning. Det är ett allvarligt och tydligt problem. Försurningen 
som främst kommer från regnvattnet har minskat de senaste 20 åren men nivåerna ligger fortfarande 
högre än vad marken kan ta hand om. Gödningsämnen som vi själva i huvudsak sprider kommer från 
gödsling i lantbruket och skogsbruket, utsläpp från trafiken och avloppsanläggningar. För att förbättra 
miljön i kusten arbetar kommunen med avloppslösningar, speciellt för enskilda avlopp som till stor del 
bidrar med tillförseln av kväve och fosfor. Åtgärderna kan leda till större begränsning av exploatering. 
Kusten och skärgården betraktas som problemområde även för färskvatten då de naturliga 
förutsättningarna är dåliga för ett grundvatten av god kvalitet (Ronneby Kommun, 2007:114–118, 
146-147). 

Förutom VA-frågorna anser kommunen att det finns flera viktiga frågor att ta upp. Helst som en 
helhetsbehandling med grannkommunerna eller som ett regionalt ärende för framtida 
regionsplanering. De andra frågorna för kustzonen är tillkommande bebyggelse, förändring av 
befintlig bebyggelse, problem med igenväxning av de grunda vikarna, behovet av baspunkter för 
rörligt friluftsliv, hävden av mark och vatten i kustlandskapet och områden med risk för 
översvämning, ras och skred. (Ronneby Kommun, 2006:176). 

4.2.3 Karlshamns kommun 

Antagen 2007 
Kommunen har gjort en karaktärsanalys av både kust- och skärgårdslandskapen och nämner hur 
känsliga de olika landskapsbilderna är för bebyggelseexploatering. De uttrycker sin viljeriktning där 
de bland annat ställer sig positiva till ett samarbete för ett hållbart utnyttjande av Blekinges kustzon 
(MB kap 4 § 4) tillsammans med övriga kommuner. Genomförandet av viljeritningen inom 
kommunen ska ske genom att Kommunalt handlingsprogram för skärgården (Karlshamns kommun 
2005) som delvis finansierats av EU33 konkretiseras. Bland annat ska VA- förhållandena på 
skärgårdsöarna studeras och det ska uppföras förslag till om och hur kommunen kan medverka till en 
förbättring. En fördjupad översiktsplan kan eventuellt bli aktuell i framtiden enligt översiktsplanen 
(Karlshamns kommun, 2007:16, 64, 69-70).  

Kommunens rekommendation för kustnära havsområden av värde för naturvård, friluftsliv samt 
kustsjöfart är att det tas särskild hänsyn till de stora värdena för naturvård, kulturmiljövård och det 
rörliga friluftslivet. (Karlshamns kommun, 2007:71)  

Hamnen i Karlshamn är en viktig länk till Balticum och utgör ett riksintresse för sjöfart (Karlshamns 
kommun:82-83) men utgör också ett större hot på grund av oljeläckage och utsläpp. Kusten och 
skärgården är en viktig naturmiljö som bidrar till aktivitet som främjar hälsa och livskvalitet 
(Karlshamns kommun, 2007:82–83, 91-92).  

                                                      
33 Via mål 2 Öarna 
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En policy för hur dagvattnet bör tas om hand saknas och bör tas fram då föroreningar i dagvattnet kan 
påverka bland annat kustzon med mera. När det gäller riksintressen ska områdena av riksintresse 
skyddas från åtgärder som medför skada eller negativ påverkan. Vid konflikt mellan intressena ska det 
ända mål som bäst främjar långsiktig hushållning ges företräde34. Kommunen kommer generellt att 
tillgodose och bevaka riksintressena i samband med detaljplanering, bygglovsgivning och 
förhandsbesked samt vid annan tillståndsprövning (Karlshamns kommun, 2007:108, 115).  

I kustzonen finns områden som berörs av riksintresset för naturvård, kulturmiljövården, friluftslivet, 
yrkesfisket, sjöfart med flera samt Natura 2000. Inom riksintressen med geografiska bestämmelser 
finns kustzonen som ska spela en särskilt viktig roll, både för natur- och kulturmiljövård och för det 
rörliga friluftslivet35 (Karlshamns Kommun, 2007:114–127).  

I översiktplanen nämns att Karlshamns Kommun fått en intresseförfrågan om att upprätta ett 
biosfärområde. I avsnittet ”Mellankommunala frågor” under Miljösamverkan beskrivs 
samarbetsorganet Blekingekustens Vattenvårdsförbund som ska sammanställa och analysera 
kustlänens tillstånd. Miljösituationen i Östersjön beskrivs som ansträngd med övergödning, 
oljeutsläpp, för hårt fisketryck och utsläpp av miljögifter som till stor del beror på mänsklig påverkan 
(Karlshamns Kommun, 2007:134, 150).  

I kapitlet Miljö- och riskfaktorer finns ett eget avsnitt om vatten där bland annat vattendirektivet och 
Sveriges vattendistrikt finns omnämnda samt olika vattenförbund36. Enligt översiktplanen finns det 
problem med övergödning i kustzonen i form av algblomning sommartid och där spelar 
avloppslösningar en viktig roll. Tillförseln av kväve och fosfor bör minska och där bör miljönytta och 
kostnad värderas då en ökning har skett trots stora insatser. Sediment i hamnområdena har visat sig 
innehålla miljöfarliga ämnen och vid muddrig måste det tas i beaktning. I övrigt bedömer kommunen 
att det är svårt att få en samlad bild av kommunens kustvatten med hjälp av de utförda 
undersökningarna. Förklaring på uppkomst av, samt lösningar för, försurning och övergödning 
beskrivs sedan (Karlshamns Kommun, 2007:159–162).    

4.2.4 Sölvesborgs kommun 

Antagen 2010  
Lokalt beslutade miljökvalitetsmål saknas i Sölvesborgs översiktsplan men kommunen anser att flera 
av de nationella och regionala37 miljökvalitetsmålen kan uppnås inom ramen för kommunens mål- och 
visionsarbete. Kommunen avser att upprätta en fördjupad översiktsplan över kustzonen (Sölvesborg 
Kommun, 2010:7-8). 

Utpekade områden av riksintresset för naturvården lägst kusten är Valjeviken-Sölvesborgsviken, 
Listerlandet – Hanö och Lörbyviken. Kommunens ställningstagande är att allt som påverkar 
riksintressena negativt är olämpligt. Exploatering ska bara ske med hänsyn till naturvärdena. För 
eventuella markanvändningskonflikter i Sölvesborgsviken kan lösas i en fördjupad översiktsplanering 
Riksintresse för yrkesfisket, Friluftslivet, Natura-2000, Sjöfart, Totalförsvaret och geografiska 
bestämmelser berör också kustzonen i kommunen (Sölvesborgs Kommun, 2010:22–27). 

I översiktsplanens kapitel Samvekan och mellankommunala frågor finns Vattenfrågor med som 
särskilt avsnitt. Frågorna kring kommunens vatten bevakas av Blekingekustens vattenvårdsförbund 
                                                      
34 Enligt MB kap 3 och 4 
35 MB 4 kap 1 och 4§ 
36 Blekingekustens vattenvårdsförbund, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten. 
37 Miljömål i Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge Län, 2003 (reviderad 2007) 
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och Vattenmyndigheten för södra Östersjön. Länsstyrelsen har gjort en klassning av alla de viktigaste 
sjöarna, vattendragen, kustvatten och grundvatten. Där framgår att en hel del vatten var av god kvalitet 
men att det finns vattenområden med olika problem såsom övergödning, regleringar, miljögifter med 
mera. Problematiken lägst kusten med tät befolkning och många motstående intressen är gemensam 
med grannkommunerna. Kommunen ställer sig positiv till att gemensamt utarbeta riktlinjer och ta 
fram fördjupade översiktsplaner för kustområdet och de anser att samarbetet via Vattenmyndigheten 
för södra östersjön bör utvecklas för att uppnå god kvalitet i recipienten (Östersjön). (Sölvesborg 
Kommun 2010:30–31) 

I frågan om vattenförsörjning är det även i Sölvesborg risk för saltvatteninträngning i kustnära 
områden. För att långsiktigt säkerställa tillgången på dricksvatten, en tillfredställande avloppsrening 
och dagvattenhantering vill kommunen ta fram en kommunal strategi. Inom allmänna intressen för 
både naturvård och kulturmiljövård berörs områden i kustzonen (Sölvesborg Kommun 2010:44–
45,56-61).  

Längst med kusten i Sölvesborg finns områden där risken för översvämning är stor, inte minst på de 
ställen där marken ligger under havsytans nivå och hålls fria från vatten med hjälp av pumpar. Risken 
för översvämningar kommer öka i framtiden på grund av havsnivåhöjning och kraftigare nederbörd, 
enligt klimatscenarier som SMHI gjort. Till följd av det bör särskilda hänsyn tas när beslut om 
markanvändning ska göras. Konsekvenser av höjda havsnivåer och klimatrelaterade förändringar vill 
kommunen analysera i en särskild riskutredning. På vissa kuststräckor finns det också risk för både ras 
och erosion och där bör särskilda geotekniska utredningar utföras vid exploatering. Enligt 
översiktsplanen ska miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvatten vara uppfyllda 2015 (Sölvesborg 
Kommun, 2010:63–65, 66). 

Kustområdet utgör riksintresse för naturvården och Sölvesborg är medlem i Blekingekustens 
vattenvårdsförbund som har olika uppgifter för ett bättre kustvatten. Kommunen själv agerar på olika 
sätt för att förbättra vattenkvaliteten till exempel anläggande av våtmarker och utbyggnad av det 
kommunala vatten- och avloppssystemet i kustnära områden. Deras ställningstagande för att förbättra 
vattenkvaliteten bör en åtgärdsplan tas fram och kommunalt avloppsnät byggas ut. Våtmarker och 
fördröjningsmagasin kan skapas i anslutning till vattendrag och krav bör ställas på lokalt 
omhändertagande av dagvatten vid exploatering (Sölvesborg Kommun 2010:71–72). 

4.3 Analys 

I följande avsnitt analyseras de begrepp som sammanställdes i områdesöversikten genom att applicera 
dem på fallstudiens objekt.  

4.3.1 Fördjupad översiktsplan 

Karlskrona Kommunen vill göra en gemensam FÖP med Ronneby för kustområdet mellan städerna. 

Ronneby Positiva till gemensamt regionalt samarbete. Anser att kusten är ett särskilt 
planeringsområden och översiktsplaner (potentiellt FÖP) ska gemensamt framställas. Flera viktiga 
frågor finns inom kustområdet och därför anser kommunen att det behövs en helhetsbehandling. Gärna 
med grannkommuner eller som regionalt ärende för framtida regionsplanering.  
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Karlshamn Ställer sig positiva till samarbete för ett hållbart utnyttjande av Blekinge kustzon. Bland 
annat genom att framställa fördjupade översiktsplaner. Inom kommunen finns även plan på att 
konkretisera Kommunalt handlingsprogram för skärgården. 

Sölvesborg Kommunen avser att upprätta en fördjupad översiktsplan för kustzonen. Eventuella 
markanvändningskonflikter ska lösas i en fördjupad översiktsplan. 

Sammanfattning 
Alla kommuner är intresserade av att göra fördjupade översiktsplaner över kustområdet. I flera 
av översiktsplanerna finns en önskan eller en positiv viljeriktning mot att göra gemensamma 
fördjupade översiktsplaner med närliggande kommuner. 

4.3.2 Hållbar utveckling 

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ekosystemansatsen är en förvaltingsstrategi för 
bevarande och hållbart utnyttjande av naturresurser och nyckelord är ekosystem, biologisk mångfald 
och hållbart nyttjande. 

Karlskrona Kommunen vill i kommunens planering använda sig av hållbar utveckling i stort. 
Angående kusten diskuteras biologisk mångfald, påverkan kan minskas om det kommunala 
avloppsnätet byggs ut och med miljösatsningar på god vattenkvalitet. Utmaning att utveckla området 
och samtidigt behålla biologisk mångfald.  

Ronneby Kommunens uppfattning av  hur kusten ska skyddas från exploatering framgår av Mer liv i 
skärgården (Blekinge Länsstyrelse, 1999) där uppmärksammas behov för en framtida utveckling ska 
kunna ske med sikte på långsiktig hållbarhet och biologisk mångfald. 

Karlshamn Översiktsplanen har hållbar utveckling som utgångspunkt och redovisar utveckling av 
kustremsan och skärgården som ett av fem inriktningsområden utifrån mark- och 
vattenanvändningsperspektiv. Svensk strategi för hållbar utveckling (regionala och nationella 
styrdokument) Positiva för samarbete för att hållbart utnyttja Blekingekusten. försiktighetsprincipen 
och behovet av biologisk mångfald ska beaktas enligt kommunens miljöarbete. 

Sölvesborg För hållbar utveckling i Ronneby kommun finns ett stort antal planeringsförutsättningar 
bland annat de 16 miljökvalitetsmålen. Kommunen redovisar hur de ställer sig till att bland annat 
uppnå biologisk mångfald inom de olika nationella miljömålen. 

Sammanfattning 
En hållbar utveckling är något som alla kommuner planerar för och i kustområdet handlar det i 
första hand om ekologisk hållbarhet genom att bibehålla och förbättra den biologiska 
mångfalden.  

4.3.3 ICZM  

Integrated coastal zone management. Går ut på att främja samarbete inom planering och förvalting  av 
kustområden och bygger bland annat på samråd med medborgarna. Då samrådeskedet är lagstadgat 
(PBL) i Sverige finns det en grund för ICZM och skulle någon av kommunerna i framtiden göra 
fördjupade översiktsplaner kommer även då samråd tillämpas. 
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Karlskrona Kommunen vill samarbeta på olika plan med till exempel grannkommunen Ronneby och 
regionalt för att planera för kustområdet och sin skärgård. Blekinge Arkipelag som kommunen deltagit 
i är ett stort sammarbete över kommun- och sektorsgränser och skulle kunna bidra till en integrerad 
förvalting. 

Ronneby Ronneby Kommun vill behandla kustzonen som ett särskilt planeringsområde på ett 
regionalt plan. Detta öppnar då upp för samarbete inom planering och förvaltning. 

Karlshamn Kommunalt handlingsprogram för skärgården är finansierat av EU via Mål 2 Öarna och 
skulle kunna innehålla integrerad kustzonsförvalting men det framgår inte av översiktsplanen. 
Kommunen är positiva till samarbete för ett hållbart utnyttjande av Blekingekusten. Kommunen hade 
fått intresseförfrågan om att vara med i Blekinge Arkipelag när översiktsplanen antogs  

Sölvesborg Enligt översiktsplanen är Sölvesborg med i Blekingekustens vattenvårdsförbund som har 
olika uppgifter för ett bättre kustvatten vilket tyder på samarbete.  

Sammanfattning 
Det framgår inte tydligt vad kommunerna gör för att tillämpa ICZM men riktningen lutar åt att 
de arbetar med att få en integrerad kustzonsförvalting i framtiden då kommunerna är väldigt 
positiva till samarbeten på olika plan. Dialogen med medborgarna finns genom till exempel 
samråd men är inget som diskuteras inom kustzonsplaneringen i översiktsplanerna. 

4.3.4 Nationella Miljökvalitetsmål 

För relevanta miljömål för kustvattnet se bilaga. 

Karlskrona ”Ingen övergödning” är negativt påverkat och kommunen ska därför se över vatten och 
avloppsförhållandena i kustområdena samt dagvatten. ”Giftfri miljö” kan påverkas vilket innebär att 
det behövs sanering av förorenade områden som Hattholmen/Oljehamnen samt att orten Nättraby 
ligger kustnära och kan ha påverkan på miljökvalitetsmålet. 

Ronneby Kommunen har kommunala miljömål som har koppling till både regionala och nationella 
miljömål. Kommunens miljömål som i direkt form rör kustzonen är ”miljön för Östersjön ska inte vara 
negativt påverkad av nyttjande eller föroreningar. Sjöar och vattendrag ska utnyttjas så att 
produktionsförmåga samt biologisk mångfald, natur och kulturvärden bibehålls eller förbättras”. 
Indirekt: ”Grundvattnet ger en säker och uthållig dricksvattenförsörjning och bidrar till en god 
livsmiljö för växter”. För vatten anser kommunen att det finns sex stycken miljömål som berör vatten, 
”Grundvatten av god kvalitet”, ”Bara naturlig försurning”, ”Levande sjöar och vattendrag”, 
”Myllrande våtmarker”, ”Hav i balans” och ”Levande kust och skärgård”. Mot försurning har 
kommunen en kalkningsplan. Mot övergödning försöker kommunen minska utsläpp från jordbruk, 
trafik med mera och se över enskilda avlopp. Miljö- och hälsoskyddskontoret tar kontinuerligt prover 
för att förvisa sig om att utsläppen ligger under de utsatta målen. 

Karlshamn Redovisar miljökvalitetsmålen i miljökonsekvensbeskrivningens bilaga och när dessa ska 
vara uppfyllda. Finns ingen tydlig planering hur dessa mål ska konkretiseras men kommunen påpekar 
att översiktsplanens planeringshorisont varar till 2020 då miljömålen ska vara uppfyllda. 

Sölvesborg Ska kunna uppnås genom kommunens mål- och visionsarbete. I kap 2.3 i översiktsplanen 
finns en redogörelse för kommunens ställningstagande till uppfyllelse av de olika miljömålen. 
Exempelvis ska kommunen bland annat succesivt utöka det kommunala vatten- och avloppsnätet samt 
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föreslå lokalt omhändertagande av dagvattnet för att uppnå miljömålet ”Ingen övergödning”. 
Kommunens arbete för att förbättra kustmiljön berör miljömålen ”Hav i balans”, ”Levande Kust och 
Skärgård”, ”Ingen övergödning” och ”God bebyggd miljö”.  

Sammanfattning 
Här arbetar kommunerna olika och fokuserar på olika mål. Ronneby riktar till exempel in sig 
på kommunala miljömål medan Sölvesborg mycket tydligt går igenom sina ställningstaganden 
till de olika målen. Det är dock konkreta lösningar på de mål som förklaras och diskuteras hos 
övriga kommuner vilket på så vis ger en tydlighet även om samband och översiktlighet ibland 
saknas. 

4.3.5 Riksintressen 

I Miljöbalkens  fjärde kapitel finns bestämmelser om, med hänsyn till områdenas natur och 
kulturvärden, riksintressen. I paragraf  4§ finns skydd för vissa kust- och skärgårdsområden vilket 
också innefattar Blekinges kuststräcka. Här får endast fritidsbebyggelse uppföras i form av 
komplettering av befintlig, med vissa undantag. Främst sker undantag då bebyggelsen anses främja det 
rörliga friluftslivet eller är i form av enkla fritidshus i närheten av befintliga tätorter. 

Karlskrona I skärgården finns många riksintressen representerade, till exempel friluftsliv naturmiljö 
med flera. Diverse åtgärder presenteras i översiktsplanen och de flesta handlar om att bevara och i 
möjligaste mån undvika exploatering. 

Ronneby ”Regeringen har utsett kusten som ett riksintresse med hänsyn till de natur och kulturvärden 
som finns i området”. Andra områden för riksintressen finns i kustområdet till exempel riksintresse för 
friluftsliv, Natura 2000- områden med flera. Enligt MB 4 kap § 4 får bara ny fritidsbebyggelse i 
kustzonen uppkomma som komplettering av befintlig bebyggelse med vissa undantag 

Karlshamn Diverse riksintressen finns inom kustområdet utöver kuststräckan i sig. Hamnen i 
Karlshamn är riksintresse för sjöfart men utgör också ett hot på grund av oljeläckage och utsläpp. 
Betraktar Blekingekusten som riksintresse och plan/program/ policy skulle kunna tas fram som del i 
regionsplaneringen. Åtgärder handlar i största del om bevarande och bevarandevärden. 

Sölvesborg Många riksintressen inom kustområdet. Kommunens ställningstagande är att allt som 
påverkar riksintressena negativt är olämpligt och att exploatering bara ska ske med hänsyn till 
naturvärdena.  

Sammanfattning 
Två av kommunerna redovisar tydligt att kusten är ett riksintresse i sig, vilket kan vara viktigt 
ur planeringssynpunkt. Många riksintressen finns repesenterade i kustområdet men att få en 
uppfattning om vilka som berör just kustsonen är svårt då det inte redovisas någon samlad 
sammanställning.  

4.3.6 Vattendirektivet 

I svensk lagstiftning har vattendirektivet införts genom vattenförvaltningsförordningen. 

Karlskrona Beskriver vattendirektivet samt miljökvalitetsnormer för vattenförekomster.  
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Ronneby Vattendirektivet har framkommit på grund av att vattenresurserna i Europa måste ses i ett 
helhetsperspektiv. Föreskriver att länderna ska vidta åtgärder i syfte att uppnå god ytvattenstatus, god 
ekologisk potential och god grundvattenstatus. Kommunen utarbetar åtgärdsprogram, exempelvis 
kalknig av försurade sjöar och vattendrag. 

Karlshamn Enligt översiktsplanen är vattenfrågorna allvarligare internationellt. Vattendirektivet 
implementerades i svensk lagstiftning när översiktsplanen antogs och förväntas skära genom en rad 
invanda administrativa gränser. Den förväntas ställa större krav på samordning av mark och 
vattenresurser vid översikts- detalj-, och regionsplanering. 

Sölvesborg Ingen diskussion av nämnda lagstiftning återfinns i Sölvesborgs översiktsplan. 

Sammanfattning 
Angående vattendirektivet förhåller sig alla kommuner olika trots att direktivet i hög grad 
berör kustzonen. Karlshamn klargör att direktivet inte förankrats i den svenska planeringen 
innan planen antogs och det kan vara en av anledningarna att kommunerna har svårt att 
förhålla sig till vattendirektivet. Karlhamns kommun påstår även att vattenfrågorna är mer 
allvarliga ur ett internationellt perspektiv.  

4.3.7 Samverksplaner 

Karlskrona Deltog i Blekinge arkipelag och samverksplanen presenteras som ett kandidatområde för 
Unesco även då planen också är ett pilotprojekt med ledning av naturvårdsverket. 

Ronneby Uttrycker sin önskan om att samarbeta regionalt med kustzonen som särskilt område, vilket 
både skulle kunna innebära FÖP och samverksplan.  

Karlshamn När planen antogs hade kommunen fått förfrågan om att delta i Blekinge Arkipelag. 
Positiva till samarbete med övriga kommuner. 

Sölvesborg Kommunen är positiv till att arbeta fram gemensamma riktlinjer för kustzonen med 
grannkommunerna. 

Sammanfattning 
Kommunerna är överlag positiva till samarbete av olika slag vilket skulle kunna betyda att de i 
framtiden medverkar i fler samverksplaner. Enligt Naturvårdsverket behövs det dock en större 
tydlighet hur samverksplanerna ska användas och förankras i den kommunala planeringen. 

4.3.8 Planerings- och miljöfrågor längst kusten 

I uppsatsens områdesöversikt framgår det att Östersjön är ett känsligt hav som är mycket belastat av 
olika utsläpp. Här identifieras vilka problem och vidare planeringsfrågor som finns i de olika 
kommunerna.  

Karlskrona Kommunen anser att det finns problem med övergödning i kustvattnet främst på grund av 
enskilda avloppslösningar som inte fungerar. För att åtgärda detta vill kommunen bygga ut vatten och 
avloppsnätet samt vara restriktiva med att tillåta enskilda avlopp. Närsalter läcker också ut i 
kustvattnet genom dagvatten som inte infiltrerats i marken och därför vill kommunen upprätta en 
strategi för dagvattenhantering. För eventuella oljeläckor finns oljeskyddsplan och en god ekologisk 
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status bör bibehållas samt uppnås i kommunens vatten. I kommunen finns miljögifter i markområden 
som kan skada omgivningen och för att förhindra det måste sanering ske. 

Ronneby För att motverka övergödning har kommunen inventerat enskilda avlopp och ställt krav på 
förbättring. De har också fört över avloppshanteringen från en av de känsligaste vikarna. I kustområdet 
finns stor risk för saltintrång vid sötvattenupptag och detta ska beaktas vid nybyggnation. Försurning 
nämner kommunen som ett problem som blivit mindre med åren, orsaken till problemet är främst 
försurat regn. 

Karlshamn För att ta hand om övergödningen vill Karlshamn se över lösningar i ett kommunalt 
handlingsprogram för skärgården. I hamnen finns gifter i bottensedimentet som måste tas i beaktning 
vid muddring. Dagvatten som rinner ut i havet kan skada den biologiska mångfalden och här vill 
kommunen upprätta en policy. 

Sölvesborg Hur saltvatteninträngning ska undvikas ska tas upp i en kommunal strategi. I Sölvesborg 
finns risk för översvämningar på många ställen då markytan ligger under havsnivån och dessa risker 
ökar på grund av klimatförändringar med stigande havsnivåer. Kommunen avser att göra en särskild 
utredning om klimatförändringar och för ras och erosion som också drabbar kustområden i kommunen 
ska geotekniska mätningar genomföras vid exploatering. Sölvesborgs kommun redogör även dem för 
övergödning.   

Sammanfattning  
Övergödning är det tydligaste miljöproblemet och största orsaken är enskilda VA-lösningar som 
inte håller måttet och släpper ut gödoämnen. Andra frågor är miljögifter som riskerar att 
förorena mark och vatten samt är ett hot mot den biologiska mångfalden. Risker för 
översvämning, ras och erosion i Sölvesborgs kommun visar på andra geografiska 
förutsättningar än övriga kommuner. 
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5 Resultat, Slutsatser och Diskussion 

I följande kapitel presentaras och diskuteras resultaten från analysen på ett sätt som svarar på 
uppsatsens forskningsfrågor. Därefter redogörs slutsatser följt av en diskussion om arbetet.  

5.1 Resultat 
 

 

 

 Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg Sammanfattning 
Fördjupad 
översiktsplan 
(FÖP) 

Positiva till 
samarbete, planerar 
för FÖP 

Är positiva till att 
framställa FÖP 
över kommun och 
sektorsgränser  

Ser kust som särskilt 
planeringsområde 
och FÖP ska 
gemensamt 
framställas 

Avser att upprätta 
en FÖP över 
kustzonen. 

Kommunerna ser 
FÖP som ett behov 
för att planera 
kustzonen. Positiva 
att arbeta med FÖP 
över 
kommungränser. 

Hållbar 
utveckling 

Biologisk mångfald 
ska upprätthållas 
genom utbyggt 
avloppsnät och 
miljösatsningar på 
god vattenkvalitet. 
Utmaning att 
utveckla kusten 
och samtidigt 
behålla biologisk 
mångfald 

Skydd från 
exploatering 
framgår av en 
rapport från 
Länsstyrelsen. 
Framtida 
utveckling med 
sikte på långsiktig 
hållbarhet och 
biologisk 
mångfald 

Hållbar utveckling 
som utgångspunkt. 
Kust och skärgård ett 
av fem 
utvecklingsområden. 
Försiktighetsprincipe
n och behovet av 
biologisk mångfald 
ska tas i beaktning 

Stort antal 
planeringsförutsättn
ingar bland annat 
de 16 miljömål där 
de tar ställning för 
hur kommunen ska 
arbeta för biologisk 
mångfald. 

Ekosystemansatsen 
finns i 
kommunernas 
miljöarbete även 
då de redovisar det 
olika. Finns ingen 
tydlig förankring 
mellan kustzonen 
och 
ekosystemansatsen 
i översiktsplanerna. 

Integrerad 
kustzons-
förvalting 
(ICZM) 

Samarbete med 
grannkommun för 
FÖP, samarbete på 
regionalt plan för 
förvalting 

Vill behandla 
kusten som 
särskilt 
planeringsområde 
regionalt 

Positiva till 
samarbete. Redogör 
inbjudan till Blekinge 
Arkipelag 

Beskriver 
Blekingekustens 
vattenvårdsförbund 
som samarbetar för 
ett bättre 
kustvatten. 
Samarbetar gärna 
med 
grannkommuner. 

Att vilja samarbeta 
inom planering och 
förvalting har 
kommunerna 
gemensamt men 
huruvida 
tillämpningen av 
ICZM sker är svårt 
att utläsa. 

Nationella 
miljökvalitets-
mål 

Redovisar tydligt 
att  miljömålen 
”ingen 
övergödning” och 
”giftfri miljö” 
berörs 

Redovisar främst 
kommunala 
miljömål. Anser 
att sex miljömål 
berör vatten. 

Ingen tydlig 
anknytning till 
kommunens 
planområden. 
Miljömålen ska vara 
uppfyllda i samband 
med att planen slutar 
gälla.  

Uppfylls genom 
kommunens mål- 
och visionsarbete. 
Tydligt redogjort de 
fyra mål som 
kommunen anser 
berör kusten. 

Här arbetar 
kommunerna olika. 
En följer egna 
utarbetade 
miljömål, en del 
efter nationella 
men redovisar dem 
på olika sätt.  
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Riksintressen Många 
riksintressen 
representerade, 
bevara och undvika 
exploatering för att 
ta hänsyn till dem. 

Flera riksintressen 
finns i området 
och kommunen 
poängterar 
framförallt att 
kusten i sig är ett 
riksintressen. 

Diverse intressen 
redovisas och särskilt 
pekas hamnen ut som 
riksintresse men 
också som ett 
problem. Bevarande 
och bevarandevärden 
som åtgärder  

Allt som påverkar 
riksintressena 
negativt är 
olämpligt och 
exploatering ska 
bara ske med 
hänsyn till 
naturvärdena. 

Flertalet 
riksintressen hittas 
inom kustzonen. 
Kommunerna 
redovisar dem till 
största del 
omfattande men 
svårt att få ett 
samlat grepp över 
kustzonens 
riksintressen 

Vattendirektivet Beskriver 
vattendirektivet 
och redogör 
miljökvalitetsnorm
er för 
vattenförekomster 

Utarbetar 
åtgärdsprogram 
för att följa 
direktivet. 

Förväntas ställa högre 
krav på samordning 
och skära igenom 
administrativa 
gränser 

Kommunen tar inte 
upp vattendirektivet 
i översiktsplanen. 

Här förhåller sig 
alla kommuner 
olika till 
vattendirektivet 
som i stor grad 
berör kustzonen. 

Samverksplaner Deltog i Blekinge 
arkipelag. 
Pressenterar 
samverksplanen 
enbart som 
kandidatområde för 
Unesco 

Uttrycker önskan 
om regionalt 
sammarbete vilket 
skulle kunna 
innebära 
samverksplan 

Fått förfrågan om att 
medverka i Blekinge 
Arkipelag 

Ronneby kommun 
är positiv till att 
arbeta fram 
gemensamma 
riktlinjer för 
kustzonen. 
Exempelvis med 
grannkommunerna 

Kommunerna är 
positiva till eller 
har medverkat i 
samverksplaner. 
Finns dock ingen 
tydlig förklaring 
hur kommunerna 
tänkt att tillämpa 
dessa i den 
kommunala 
planeringen. 

Planerings- och 
miljöfrågor, 
kusten 

Övergödning 
Närsalter 
Oljeläckor 
Miljögifter 
God ekologisk 
status 
Havsnivåhöjningar 

Övergödning 
Saltvattenintrång 
Försurning 

Övergödning 
Miljögifter 
Föroreningar som 
hotar biologisk 
mångfald 

Övergödning 
Översvämning 
Ras och erosion 
Saltvattenintrång 

Övergödning 
tydligaste 
miljöproblemet och 
största orsaken är 
enskilda VA-
lösningar som 
läcker. 
Översvämning och 
Ras/erosion i 
Sölvesborgs 
kommun visar på 
andra geografiska 
förutsättningar. 
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5.2 Slutsatser 

Översikt 

De olika bergrepp som sammanställdes i områdesöversikten ligger till grund för analysen och därmed 
också som svar på forskningsfrågorna. I tabellen presenteras vilka begrepp som används för att kunna 
svara på respektive forskningsfråga. 

Forskningsfråga 1 Forskningsfråga 2 Forskningsfråga 3 
FÖP, gärna gemensam 
Hållbar utveckling  
Integrerad förvalting (ICZM) 
Samverksplaner 

Hållbarutveckling/ekosystemansatsen 
Nationella miljökvalitetsmål 
Riksintressen 
Vattendirektivet 

Planerings och miljöfrågor 
Hållbar utveckling 

 

Forskningsfråga 1 

Hur behandlas kustzonsplanering i översiktsplanering hos kommunerna? 
(vilka skillnader eller likheter finns mellan kommunerna?)  

Blekinges kustkommuner har en del gemensamt och några olikheter när det gäller frågan om kustens 
planering och förvalting. Tydligt är att det finns behov av utredning av kustzonsplaneringen och att 
översiktsplanen inte räcker till. Det är även tydligt att kommungränsen är den självklara avgränsingen 
utan istället efterlyses samarbete på olika plan. Till exempel genom att upprätta en gemensam 
översiktsplan med grannkommunen, medverka i samverksplaner eller sätta frågan i ett regionalt 
perspektiv. Begreppet integrerad kustzonsförvaltning handlar till stor del om sammarbete och det kan 
då anas att det är det kommunerna är på väg mot. Det är också i frågan om sammarbete som 
olikheterna finns genom att kommunerna på så olika sätt vill arbeta (och sammarbeta) med 
kustområdet. Ett hållbart utnyttjande och biologisk mångfald är något som samtliga kommuner strävar 
mot inom kustzonen (och översiktsplanerna) och behandlar planeringen därefter då miljön är mycket 
känslig.  

Forskningsfråga 2 

På vilket sätt tillvaratas miljömål, riksintressen och lagstiftning i 
kommunernas kustzonsplanering enligt översiktsplanerna? 

För en hållbar utveckling strävar kommunerna mot olika mål och följer olika lagar. Framförallt Plan- 
och bygglagen och miljöbalken men för vattenfrågor vattendirektivet. Ekosystemansatsen med 
tillhörande begrepp genomsyrar kommunernas arbete även om det inte tydliggörs. Gällande 
miljömålen presenterar kommunerna sina ställningstaganden och åtgärder lite olika då vissa tydligt går 
i genom ställningstagande till alla berörda nationella miljökvalitetsmål medan andra endast nämner 
vilka mål som berör kusten utan närmare förklaring. Miljömålen finns dock alltid presenterade. 
Riksintressena har alla kommuner redovisat omfattande. Trots det presenterar de olika riksintressen i 
de stycken där kustzonen diskuteras. Att kusten är ett riksintresse i sig framkommer inte tydligt hos 
alla kommuner. Att kommunerna följer vattendirektivet framkommer men inte tydligt inom relevanta 
områden. Vissa av översiktsplanerna var redan antagna när vattendirektivet förankrades i den svenska 
planeringen. Generellt är det många lösa trådar som gör det svårt att studera hur översiktsplanerna 
följer lagstiftningen. 
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Forskningsfråga 3 

Vilka frågor hanteras inom kustzonsplanering?  

Den gemensamma nämnaren för de studerade kommunerna är övergödningsproblemet och den största 
orsaken idag till problemet är otillräckliga enskilda avlopp. Något som kommunerna har möjlighet att 
bestämma om till viss grad. Andra frågor är miljögifter och andra föroreningar som på olika sätt når 
kusten och blir ett hot mot den biologiska mångfalden. Klimatförändringar gör att havsnivån höjs 
vilket är en risk för bebyggelsen. Därför måste det tas i hänsyn vid bebyggelseexploaterning. På grund 
av olika geografiska förutsättningar finns det olika frågor som hanteras. Sölvesborgs kommun har 
tillexempel ett flackt landskap med vissa delar under havsytan vilket ger en påtaglig risk för 
översvämningar. Kommunen har också problem med ras och erosion vilket inte behandlas i de övriga 
kommunernas översiktsplaner. Planeringsfrågorna handlar till stor del om biologisk mångfald och att 
få kustområdet hållbart, med störst tyngd på ekologisk hållbarhet i första hand. Det är tydligt att 
vattenmiljön är den största frågan inom kustområdet. 

5.3 Diskussion 

Att planera för kusten 

Liksom vid annan planering finns det en rad olika lagar, förordningar, mål och normer att följa när 
kusten ska planeras. Det är tydligt att kommunerna arbetar alltmer med frågan och många avser att 
göra fördjupade översiktsplaner om det inte redan gjorts. Frågan är om det är det bästa sättet att 
planera kusten på ett kommunövergripande sätt. Och frågan är om planeringen bör ske av kommunen. 
De studerade kommunerna vill alla sammarbeta med andra kommuner eller rent av sätta frågan i 
framtida regionsplanering. Då vattnet är en stor del av kusten kommer frågan om avrinningsområden 
egentligen är en bättre avgränsning och det är precis den avgränsingen som vattendirektivet går efter.  

En annan fråga är var gränsdragningen ska ute i vattnet. I dagsläget kommer inte kusten att omfattas 
av havsplanerna och då troligtvis inte heller av havsplanelagen. Samtidigt omfattas kusten av 
havsmiljöförordningen och stundtals nämner Havs- och Vattenmyndigheten hav och kust i ett och 
samma ”andetag” på sin hemsida. Ska det falla på den skilda kommunens lott att ha det största 
ansvaret för hav som finns i kustområdet och ska vi skilja på hav och hav samt vatten och vatten? 

Något som låter som en väldigt god idé är samverksplanerna. Men då planerna upprättas av olika 
aktörer, det medverkande har olika mål och förväntningar och en viss förvaltingslogik saknas faller 
planerna platt (varför endast ta med tre av fyra kustkommuner till Blekinge Arkipelag?). Enligt 
områdesöversikten i detta arbete har det dessutom visat sig svårt att förankra och tillämpa 
samverksplanerna i den översiktliga planeringen. Kommunerna bör ha ett tydligt mål med vad de vill 
få ut av sin medverkan om planen ska kunna appliceras på kommunens planering.  

En fråga som dykt upp under arbetets gång är om de ganska allvarliga miljöproblemen längst kusten 
får stå tillbaka på grund av att kommunen tar sig vatten över huvudet och planerar att arbeta med 
många olika dokument på en och samma gång? Trots stora ambitioner i översiktsplanerna verkar 
arbetet med kusten gå ganska trögt. Är det så att något väntas in? Väntar kommunerna på fler exempel 
på fördjupningar, resultat av den nya havsplaneringslagen eller är det så att bristen på forskning och 
relevant planeringstradition försvårar arbetet. Det är svårt att utläsa en tydlig strategi och en röd tråd 
utifrån de studerade översiktsplanerna. Kanske måste vi prova oss fram och själva skapa 
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planeringstraditionen inom kustområdet. Kanske lägger kommunerna medvetet mindre krut på 
kustzonen i översiktsplanerna för att sedan lägga större tyngd på andra projekt och planer som på ett 
bättre sätt kommer att sammanfatta kustens behov.  

En annan fråga för kusten är den byggda miljön. Speciellt de kommuner som har skärgård. Miljömålet 
”god bebyggd miljö” berör kusten enligt en av de studerade översiktsplanerna men sedan diskuteras 
inte frågan vidare i de avsnitt som behandlar kusten. I en fördjupad översiktsplan skulle detta kunna 
studeras bättre. Speciellt då all form av exploatering är en väldigt känslig fråga i kustområdet.  

Det som inte heller ska glömmas är att översiktsplanerna är politiska dokument i slutändan. 
Kommunerna kan välja att förstärka redovisningen av vissa problem precis som de kan välja att inte 
trycka på andra. Till exempel är Karlskrona kommun väldigt positiva till att utveckla Verkö-hamnen 
och nämner lite i förbifarten att området kan ha negativ miljöpåverkan samtidigt som Karlshamns 
kommun är noga med att redovisa problemen i sin hamn.  

Forskningsläget 

Idag finns inte mycket nationell forskning om kustzonen inom fysisk planering. De publikationer som 
gjorts är ofta från FN, EU, regeringen eller myndigheter. Är det inte direkta publikationen så är det 
projekt som i förlängningen är sponsrad av dessa typen av politiska organ (Havs- och 
Vattenmyndigheten, 2013).  Även planer har en politisk viljeriktning vilket visar att det behövs 
traditionell forskning på området. Projekt som till exempel fallstudie Trelleborg håller inte den 
vetenskapliga forskningsmallen (Denscombe, 2009) då att de trots ett gediget arbete inte använt något 
som helst referenssystem (Trelleborgs kommun, 2008).  

Dock är det mycket nytt som händer runt planering av vatten. Nya vattenplaner håller på att tas fram 
och en ny vattenlag träder i kraft (Havs och Vattenmyndigheten, 2011) för att nämna några exempel. 
Med mer fokus på planering av hav och kust får Sverige förhoppningsvis ett bättre forskningsunderlag 
på ämnet.   

Hur forskningsläget ser ut i andra länder för kustplanering tar detta arbetet inte upp men kanske är det 
i där den svenska fysiska planeringen kommer ha forskningsförebilder framöver. 

Det som skulle behöva framkomma ur en traditionell forskning är vilka planeringsverktyg som passar 
bra för kustplanering på olika nivåer. Vilken planering och vilka ramar som bäst lämpar sig för att 
förebygga olika miljöproblem i kusten och uppnå en hållbar utveckling. En viss planeringstradition 
över kustzonen hade varit bra då olika verktyg funnits och kommuner och andra planeringsinstanser 
kunnat mötas på samma plan.  

Slutord 

Denna uppsats har behandlat översiktsplanering över kustzonen genom att en områdesöversikt 
sammanställts och studerats och en fallstudie av fyra kustkommuners översiktsplaner analyserats med 
fokus på kustområdet. Att hitta material till områdesöversikten har varit svårt vilket kan förstås då 
fysisk planering av kust och havsområden tillhör den senaste delen av planeringshistorien. Nya lagar 
och förhållningssätt till ämnet håller fortfarande på att utarbetas. Av analysen framkommer att 
kommunernas intentioner spretar på lite olika håll men att de vill sammarbeta för att planera kusten 
står klart. Den stora miljöfrågan för Blekings kust är övergödning då alla kommuner uppmärksammar 
det på ett omfattande sätt. Vad som står klart är att det behövs både forskning och utveckling av 
kustzonens översiktsplanering.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Nationella miljökvalitetsmål som direkt eller indirekt påverkar vatten 
och natur i kustzonen 

 Bara naturlig övergödning – påverkar de försurade vattendragen kustzonen. 
 Giftfri miljö – sammanlagda exponeringen av alla ämnen och via alla exponeringsvägar inte 

är skadlig för människa eller den biologiska mångfalden. Användning av särskilt farliga 
ämnen har i möjligaste mån upphört. Spridning av oavsiktligt bildade farliga ämnen är 
mycket liten och uppgifter om de vanligaste ämnena och deras nedbrytningsprodukter är 
tillgängliga. Förorenade områden är åtgärdade så de inte medför någon skada för människor 
eller miljö. Kunskap är tillgänglig om kemiska ämnens egenskaper och tillräcklig för 
riskbedömning samt att information om miljö- och hälsofarliga ämnen är tillgängliga till 
material, kemiska produkter och varor. 

 Ingen övergödning – Den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och fosforföreningar 
till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning som fastställs inom ramen 
för internationella överenskommelser. Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark leder inte 
till några väsentliga långsiktiga skadliga effekter för ekosystemen. Sjöar, vattendrag, 
kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näsringsämnen enligt förordningen av 
kvaliteten på vattenmiljön. Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning 
enligt havsmiljöförordningen.  

 Levande sjöar och vattendrag  
 Grundvatten  
 Hav i balans samt levande kust och skärgård – god miljöstatus (med avseende på fysikaliska, 

kemiska och biologiska förhållanden). Kustvatten har minst god ekologisk status eller 
potential och god kemisk status. Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är 
vidmakthållna. Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mångfalt och av en 
naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för växt och 
djurarter (del i grön infrastruktur). Naturtyper och naturligt förekommande arter har gynnsam 
bevarande status och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer samt 
fortlevnad av fiskarter mm i livskraftiga bestånd. Hotade arter har återhämtat sig och 
livsmiljöer har återställts. Främmande arter och genotyper inte hotar den biologiska 
mångfalden och kulturarvet. Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska 
mångfalden inte är introducerade. Havs-, kust- och skärgårdslandskapets natur och 
kulturvärden är bevarade och förutsättningar för fortsatt bevarande och utveckling av värden 
finns. Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet och att havs-, 
kust- och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är 
värnade och bibehållna och påverkan frän buller är minimerad.  

 Ett rikt växt- och djurliv – bevarandestatusen för svenska naturtyper och arter är gynnsam och 
för hotade arter har statusen förbättrats samt att tillräcklig genetisk variation är bibehållen. 
Den av klimatscenarier utpekade förhöjda risken för utdöende har minskat. Ekosystem har 
förmåga att klara av störningar samt anpassa sig till förändringar, som ett ändrat klimat, så att 
de kan fortsätta leverera ekosystemtjänster och bidra till att motverka klimatförändringen och 
dess effekter. Det finns fungerande grön infrastruktur så den biologiska mångfalden bevaras. 
Genetiskt modifierade organismer, främmande arter och genotyper inte är introducerade och 
hotar den biologiska mångfalden. Det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- 
och kulturvärden är bevarade och förutsättning finns för ett fortsatt bevarande och utveckling 
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av värdena samt att tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den 
biologiska mångfalden värnas och bibehålls samt är tillgänglig för människan. 

(Regeringskansliet, 2013) 

 

 

 

 

 


