
HUR 
HUSHÅLLAS DET MED 
MARK OCH VATTEN?
en studie av tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB

Masteruppsats 30 hp

DSN, Avd för Fysisk planering

Blekinge Tekniska Högskola 

Anna Sara Bergkvist

2014-02-10



Examensarbete 30 hp.

Masterprogrammet i Fysisk planering.

Sektionen för planering och mediedesign (DSN)

Blekinge Tekniska Högskola, 2014.

Titel: Hur hushållas det med mark och vatten? en studie av tillämpningen av 
hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB

Författare: Anna Sara Bergkvist 

Huvudhandledare: Rolf A Karlsson

Biträdande handledare: Christer Persson

© Anna Sara Bergkvist

Nyckelord: hushållningsbestämmelser, riksintressen, översiktlig planering, geografisk 
avgränsning av riksintressen, fysisk riksplanering, kommunal fysisk planering.



FÖRORD 
Ett stort tack till de tjänstemän och politiker som gladeligen ställde upp på intervjun. Jag 
fick en bra förståelse för både det kommunala arbetet och arbetet på länsstyrelsen med dessa 
frågor. Även on bara en bråkdel av det som vi  pratade om på intervjun har hamnat i detta 
arbete så uppskattar jag mycket den tid som ni lade ner på att diskutera frågorna med mig. 
Jag hoppas att någon dag få gengälda er!

Anna Sara Bergkvist10 februari 2014Norrköping



(94)4

0. SAMMANFATTNING

Den fysiska riksplaneringens riktlinjer 
och den senare lagregleringen av dem 
i NRL och MB har varit en del av det 
svenska planeringssystemet i snart 40 år. 
De senaste åren har kritik riktats mot att 
systemet är föråldrat och inte fungerar 
på det vis det var tänkt. Denna uppsats 
undersöker närmare uppfattningen av att 
hushållningsbestämmelserna inte fungerar, 
med fokus på hur man i den kommunala 
planeringen hanterar riksintressena. Varför 
fungerar inte planeringen av riksintressena 
som tänkt? Ligger felet i systemet eller i 
tillämpningen av det? 

Syftet med denna uppsats är att studera 
vad som orsakar glappet mellan teori 
och praktik, genom att studera hur 
hushållningsbestämmelserna tillämpas 
i fem utvalda kommuner. Syftet med 
studien är också att hitta intressanta 
frågeställningar för vidare studier av ämnet. 
Problemet preciseras till skillnaden mellan 
tillämpningen av lagstiftningen och hur 
det var tänkt att tillämpas. I uppsatsen 
studeras bland annat hur kommuners 
organisation och politiska styrning påverkar 
tillämpningen.

Tre metoder används. Interventionsteori 
för att tolka hushållningsbestämmelserna, 
komparativ analys för att identifiera faktorer 
som kan påverka kommunernas arbete med 
riksintressen och kvalitativ intervju för att 
uppnå fördjupad kunskap om kommunernas 
arbete.

Hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens 
3 och 4 kapitel kan härledas direkt till 
riksplaneringen under 70- och 80-talet. 
Naturresurslagen trädde i kraft 1987, och 
hushållningsbestämmelserna överfördes 
oförändrade till Miljöbalken 1998. Flera 
modeller har används för att visualisera hur 
samordningen mellan myndigheterna ska 
ske, både under fysiska riksplaneringen och 
under senaste året. I kapitel 5 sammanfattas 
interventionsteorin och två systemmodeller 
konstrueras.

I kapitel 6 beskrivs hur kommunernas 
särskilda redovisning av riksintressen i 
översiktsplanen. Tre faktorer studeras: 
hur riksintressena redovisas; om samtliga 
hushållningsbestämmelser redovisas; om 
kommunen beskriver hur säkerställandet 
av riksintresseanspråken ska ske. Studien 
av översiktsplanerna visar att tre av 
kommunerna redovisar riksintressen 
i ett särskilt kapitel eller bilaga. Två 
av kommunerna redovisar samtliga 
hushållningsbestämmelser och tre av 
kommunerna beskriver säkerställandet 
av åtminstone något riksintresse mer 
utförligt. Två av kommunerna bedöms 
ha ett i huvudsak fullständigt underlag 
i översiktsplanen för att arbeta vidare 
med riksintressen i planeringen och 
bygglovshandläggning.

I kapitel 7 jämförs kommunerna i ett antal 
faktorer som tros påverka hur kommunen 
redovisat riksintressen i översiktsplanen. 
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Faktorer som invånarantal, tillgång till 
fördjupat kunskapsunderlag och politisk 
styrning studeras och jämförs mellan 
kommunerna.

I kapitel 8 redovisas intervjuer med 
tjänstemän och politiker i de studerade 
kommunerna samt de berörda 
länsstyrelserna. Från intervjuerna 
identifieras ett antal teman som viktiga att 
belysa. Kunskaps- och planeringsunderlaget 
är mycket viktigt för kommunernas 
planering, och översiktsplaneringen är viktig 
för att riksintressesystemet ska fungera.

I kapitel 9 redovisas slutsatser. 
Slutsatsen är att det finns brister i 
kommunernas översiktsplaner när det 
gäller översiktsplanen som vägledande 
dokument för hur kommunen ska 
arbeta med områden av riksintresse i 
detaljplanering och bygglovshandläggning; 
att det finns skillnad i hur utförligt de 
olika riksintressena redovisas; att den 
kommunala organisationen kan påverka hur 
väl riksintressen redovisas och att det kan 
finnas samband mellan hur länsstyrelsen 
presenterar sin roll och hur kommunerna ser 
på sin roll.

Sökord: Riksintressen, nationell planering, 
översiktsplan, 3 kap och 4 kap MB
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0. ABSTRACT

The national spatial planning guidelines 
and the subsequent legal regulation 
in the Natural Resources Act and the 
Environmental Code has been a part of 
the Swedish planning system for almost 
40 years. In the recent years, critics have 
claimed that the regulations are outdated 
and does not work the way it was intended. 
This paper examines closer why it is 
perceived that the regulations does not 
work, with a focus on how the national 
interests are managed in the municipal 
planning. Why is the national interests 
not applied in the municipal planning  as 
intended? Is the error in the system or in the 
implementation of it? 

The aim of this essay is to study the gap 
between theory and practice by studying 
how the land management provisions in 
the Environmental Code is applied in five 
selected municipalities. The aim is also to 
find interesting issues for futher studies of 
the topic. The problem is specified as the 
differense between how the legal clauses 
are applied  and how they were intended 
to be applied. Amongst other aspects, the 
essay studies how the organisation of the 
municipality and the political governing 
affects the practice.

Three methods is used. Intervention theory 
is used to interpret the the Environmental 
Code’s land management provisions, 
comparative analysis to identify factors 
which are likely to affect the municipal 

planning and qualitative inteview to attain 
deeper knowledge about how the planning is 
implemented  in the municipalities.

The land management provisions of the 
Environmental Code’s 3 and 4 chapters can 
be traced directly to the national spatial 
planning during the 70’s and 80’s. Since the 
national spatial planning until today, several 
system models have been used to visualize 
the procedure and coordination between 
different public agencies. In chapter 5 an 
intervention theory is summarized and two 
new models are created. 

Chapter 6 descibes how the five selected 
municipalities have specially accounted for 
the national interest in the comprehensive 
plan. Three factors are studied; how the 
national interests are accounted for in the 
comprehensive plan; if all land management 
provisions are accounted for; and if the 
municipality describes how they intend to 
protect the national intresets from palpable 
damage. The study shows that three of the 
municipalities specially account for the 
national interests in a seperated chapter or 
annex. Two of the municipalities acount for 
all management provisions and three of the 
municipalites descibes at least one of the 
protection of the national intrerest in detail. 
Thus, two of the municipalities are assessed 
to have a complete knowledge base in the 
comprehensive plan for continuing working 
with the national intrerest in detailed 
planning and building permit processing.
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In chapter 7 a number of factors which are 
believed to affect the municipalities way 
of account for the national interests are 
compared through comparative analysis. 
Factors such as population, access to 
enhanced knowledge base from a national 
agency and political governance is studied 
and compared between the municipalities. 

Chapter 8 presents interviews with officals 
and politicians in the selected municipalities 
and county administration.  From the 
interviews a number of interesting topics are 
detected. A good knowledge and planning 
base is very important for the municipal 
planning, and the comprehensive plan 
is important for the land management 
provisions to work the way they were 
intended.

Chapter 9 presents the conclusion of the 
essay. The first conclusion is that there are 
a lack of guidelines in the municipalities’ 
comprehensive plans for how to process 
detailed plans and building permits in areas 
of national interest. The second conclusion 
is that some national interests are descibed 
better than others in the comprehensive 
plan. The third conclusion is that the couty 
board is affecting the way the municipalities 
view the national interests.

Key words: National interest, National 
planing, comprehensive planning 
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1. INLEDNING

Ett riksintresse är något som är unikt, av 
nationell betydelse och viktigt att bevara 
för framtiden. Ett riksintresse är något 
som vi alla har nytta av att ta hand om, 
vårda och värna inför framtiden. Det 
var i alla fall tanken för 40 år sedan när 
riksplaneringen startade. Och till en början 
fungerade allt bra; statliga myndigheter, 
länsstyrelsen och kommuner tog gemensamt 
fram ett omfattande underlag i form av 
inventeringar och kartmaterial. Nästan alla 
kommuner antog en kommunöversikt eller 
markdispositionsplan. Sen hände något. 
Efter det att områdena blev formella, i och 
med hushållningsbestämmelserna i NRL, 
har det inte hänt så mycket. Syftet med 
riksintressen och hur man tillämpar lagen 
verkar ha fallit i glömska.

De senaste åren har flera statliga utredningar 
och andra utredningar gjorts för att se över 
olika delar av systemet. Mycket av kritiken 
berör just hur myndigheterna inte har skött 
sina ansvarsområden. Sveriges kommuner 
och landsting riktar den kanske hårdaste 
kritiken mot hushållningsbestämmelserna:

 “Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) menar att vi nått den punkt då 
systemet med riksintressen har slutat att 
fungera. ... Om inte problemen åtgärdas 
anser SKL att systemet med områden av 
riksintresse bör läggas ner.”1

Sveriges kommuner och Landsting är en 

1 Sveriges kommuner och Landsting (2011) Hanteringen 
av riksintressen Stockholm: Sveriges kommuner och 
Landsting, s. 2

intresseorganisation som vill bilda opinion 
och påståendet är taget till sin spets, men 
det ligger någonting i det. Bestämmelserna 
har inte fått den genomslagskraft eller 
funktion som det var tänkt. Hur kommer det 
sig? Varför blev det så fel?

1.1. DISPOSITION

Uppsatsen är fördelad på flera tre 
huvuddelar. 

Den första delen redogör för grunderna till 
studien och hur den är genomförd. Kapitel 
2 beskriver syfte, problemformulering 
och ämnets relevans. Kapitel 3 redogör 
för metodologiska ställningstagande och 
teoretiska utgångspunkter. I kapitel 4 
redogörs uppsatsens metoder, arbetets 
tillvägagångssätt och felkällor. 

Den andra delen beskriver dels 
hushållningsbestämmelserna och 
dels de studerade fallen. Kapitel 
5 beskriver bakgrunden till 
hushållningsbestämmelserna. Tolkningar 
av riksintressenas plats i den fysiska 
planeringen beskrivs genom systemmodeller. 
Kapitel 6 beskriver en interventionsteori 
grundat på bakgrunden i kapitel 5 och som 
visar hur man utifrån detta kan tolka att 
lagstiftningen ska tillämpas. 

Den tredje delen utgörs av redovisning och 
analys av översiktsplaner och intervjuer. 
I kapitel 7 studeras hur kommunerna 
redovisar hushållningsbestämmelserna 
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i översiktsplanen. Kapitel 8 utgörs av 
komparativ analys av vilka faktorer som kan 
vara relevanta att beakta i studien. Kapitel 
9 redogör för de kvalitativa intervjuerna. 
Kapitel 10 redovisar slutsatser av studien. 
Kapitel 11 innehåller diskussion och 
reflektion samt förslag till fortsatta studier. 

Därefter följer källhänvisningar och 
bilar. Bilaga 1 är intervjuguiden som 
användes vid intervjuerna. Bilaga 2 är 
en lista över lagstiftning och begrepp 
som hör samman med riksintressen och 
hushållningsbestämmelserna. 

1.2. FÖRKORTNINGAR

FRP  Fysisk riksplanering

RI  Riksintresse

PBL  Plan- och bygglagen

NRL Naturresurslagen

MB  Miljöbalken

SOU Statens offentliga utredningar

Prop. Proposition

ÖP Översiktsplan

FÖP Fördjupad översiktsplan

SKL Sveriges kommuner och landsting
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2. PROBLEMBESKRIVNING

Detta kapitel beskriver uppsatsens syfte 
och problemformulering. Därefter redovisas 
principerna för urvalet, begreppsdefinitioner 
och ämnets aktualitet och relevans.

2.1 SYFTE

Det övergripande syftet med uppsatsen är 
att söka kunskap om hur planeringsteorier 
fungerar vid tillämpning i planeringsfall. 
Vad är orsaken till att något som låter 
bra på pappret inte alltid genomförs i 
planeringsarbetet? Uppstår glappet på grund 
av att enskilda aktörer gör misstag eller finns 
fel inbyggda i planeringssystemet? På vilket 
sätt ska ett system byggas upp för att det ska 
tåla de lokala variationer och förändringar 
över tid som kommer att uppstå när teorier 
ska tillämpas?

Syftet med studien är också att studera 
vilka frågeställningar och faktorer som kan 
vara relevanta att studera närmare under 
fortsatta studier av ämnen som nationell 
planering i Sverige och tillämpning av 
riksintressen. 

2.2. PROBLEMFORMULERING

Valet av miljöbalkens hushållnings-
bestämmelser som studieobjekt görs 
av flera orsaker. För det första grundas 
bestämmelserna på en tydlig teori om 
hur marken ska förvaltas för att gynna 
ett nationellt intresse. För det andra 
är aktörerna och ansvarsområden 
tydligt definierade, vilket borde göra 

dem enkla att tillämpa. För det tredje 
har hushållningsbestämmelserna varit 
ifrågasatta och diskuterade under de senaste 
åren, bland annat Sveriges kommuner och 
landsting har uppmärksammat att det finns 
en skillnad mellan hur det var tänkt att 
systemet skulle fungera och hur det blev i 
praktiken.

Problemformuleringen är som följer:

Vad finns det för skillnader i hur 
hushållningsbestämmelserna är tänkta 
att tillämpas och hur de studerade 
kommunerna faktiskt tillämpar dem? 

En utveckling av problemformuleringen till 
studerbara frågeställningar:

Hur redovisar kommunerna 
hushållningsbestämmelserna i 
översiktsplanen?

Finns det någon skillnad i hur 
kommunerna tillämpar 3 och 4 kap MB?

Kan likheter eller skillnader förklaras 
utifrån politisk styrning och kommunal 
organisation?

Finns det något samband mellan hur 
kommunens politiker och tjänsteman ser 
på hushållningsbestämmelserna, och hur 
man i kommunen valt att tillämpa dem?

Vilken inverkan har länsstyrelsen 
på hur kommunerna tillämpar 
hushållningsbestämmelserna?



(94)16
Karta 1: Den röda markeringen visar 
de studerade områdets avgränsning, © 
Lantmäteriet, i2012/901och Länsstyrelsens 
GIS-databas
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2.3. URVALSPRINCIPER

För att studera hela spektret av 
hushållningsbestämmelser valdes ett antal 
kommuner som finns inom ett geografiskt 
avgränsat område enligt bestämmelserna i 
4 kap MB. Området för obruten kust från 
Simpevarp i Oskarshamns kommun till 
Arkösund i Norrköpings kommun berör två 
länsstyrelser och fem kommuner. 

De fem kommunerna har väldigt olika 
befolkningsunderlag, den minsta under 
10 000 invånare och den största över 100 
000 invånare. Detta ger undersökningen en 
chans att studera hur kommunernas resurser 
påverkar tillämpningen av lagstiftningen. 
Vidare kan olikheterna mellan kommunerna 
användas för att se om det finns någon 
likhet i hur tillämpningen sker. Ifall det 
finns likheter i dessa kommuner tillämpar 
bestämmelserna kan det tyda på att det är 
återkommande i fler av Sveriges kommuner.

2.4. BEGREPPSDEFINITIONER

2.4.1. Tillämpning av hushållnings-
bestämmelserna

Det går inte att välja om en lag ska tillämpas 
men det går, i hushållningsbestämmelsernas 
fall, att välja hur den ska tillämpas. I 3 
kap. 4§ PBL står det att kommunerna i 
översiktsplanen ska redovisa sin bedömning 
av hur de kommer att tillgodose skyldigheten 
att ta hänsyn till allmänna intressen i 2 kap. 
PBL, varav riksintressen från 3 och 4 kap 
MB ska anges särskilt. Hur redovisningen i 
översiktsplanen ska ske och i vilket omfång 
får kommunen själv bestämma. 

Tillämpningen av hushållnings-
bestämmelserna ska alltså i denna uppsats 
ses som hur redovisning enligt 3 kap 4§ 
PBL sker, men också vilka hänsyn som 
tas i detaljplanering, annan planering och 
bygglovshandläggning.

2.4.2. Intervention

I denna uppsats används begreppet 
intervention för att beskriva det 
offentliga ingripandet mot en oönskad 
företeelse2. Lagstiftning, liksom fysisk 
planering, handlar i stor utsträckning om 
interventioner.

2.5. ÄMNETS AKTUALITET OCH RELEVANS

Samhällsplaneringen har de senaste 
åren varit under luppen. En ny plan- och 
bygglag trädde i kraft 2011 men ytterligare 
förändringar diskuteras under parollen 
att bostadsbyggandet måste öka i Sverige. 
Metodiken och logiken bakom svensk 
planering ifrågasätts och omprövas. 

År 2005 gjorde Riksrevisionen en granskning 
av den svenska samhällsplaneringen. Kritik 
riktas framförallt mot hanteringen av 
riksintressen och översiktsplaneringen i 
kommunerna. Länsstyrelsernas avsaknad av 
rutiner och enhetlighet i samrådsyttrande 
och dokumentering av brister kritiseras, 
och även att kunskapsöverföringen mellan 
länsstyrelser och Boverket fungerar dåligt. 
Störst kritik riktas dock mot regeringen 
som inte har krävt en omfattande 
återrapportering om hur PBL följs och 
fungerar. Vidare ansåg rapportförfattarna 
att regeringen inte informerat riksdagen 
tillräckligt om myndigheternas arbete.3

Miljöprocessutredningen 
utredde riksintressen och 
miljökonsekvensbeskrivningar, d.v.s. 
det som före miljöbalken stod i NRL. 
Slutbetänkande kom 2009 och innehåller ett 
flertal förslag till ändringar i paragraferna 
för att förtydliga innebörden. Även 
språkbruket utanför lagstiftningen anses 
bidra till förvirring, exempelvis används 
begreppet att sektorsmyndigheterna “pekar 

2 Vedung, Evert (2009) Utvärdering i politik och 
förvaltning. Lund: Studentlitteratur AB s. 25- 26
3 Riksrevisionen (2005) RIR 2005:12 Uppsikt och tillsyn i 
samhällsplaneringen Intention  och praktik.
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ut” eller “utser” områden av riksintresse 
medan lagstiftningen använder “lämnar 
uppgift om”.4

Slutbetänkandet från miljöprocess-
utredningen redovisar även de centrala 
myndigheternas arbete med riksintressen 
och de förändringar som har skett sedan 
Förordningen om hushållning med mark- 
och vattenområden m.m. (SFS 1998:896) 
utfärdades5. Av samtliga myndigheter 
är det bara Banverket, som vart fjärde 
år gör en planerad översyn, och Sveriges 
Geologiska Undersökning som gör en 
kontinuerlig översyn av sina angivna 
riksintresseanspråk6. Utredningen visar 
också att det inte finns någon systematik 
i hur myndigheterna för dialog med 
länsstyrelserna7. Kommittén vill därför 
förtydliga sektorsmyndigheternas ansvar för 
att leda arbetet inom sin sektor, men man 
vill inte införa krav på samråd utan endast 
att berörda kommuner och länsstyrelser ska 
vara remissinstanser8.

Samma år granskades även Boverkets 
verksamhet i en offentlig utredning. 
Boverket anses inte ha fullföljt sitt ansvar 
i att sprida information och kunskap om 
hur lagen ska tillämpas. Avsaknaden av 
statliga anslag för att bedriva vägledning och 
metodutveckling ses som ett problem.9

År 2006 fick Boverket i uppdrag av 
regeringen att göra en översyn av 
kunskapsförmedlingen och tillämpningen 
av riksintressen. Boverket redogjorde för ett 

4 SOU 2009:45 Områden av riksintresse och 
Miljökonsekvensbeskrivningar
5 Ibid. s. 116ff
6 Banverket är idag en del av trafikverket, som numera 
har rutinen att uppdatera sina riksintressen en gång om 
året, och göra en större översyn var fjärde år. 
Trafikverket (2014) http://www.trafikverket.se/Foretag/
Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Riksintressen/ 
(2014-01-05)
7 SOU 2009:45 Områden av riksintresse och 
Miljökonsekvensbeskrivningar s. 124
8 Ibid. s. 128
9 SOU 2009:57 Myndighet för hållbart 
samhällsbyggande- en granskning av Boverket s. 173

flertal problem i återrapporteringen.10

2012 fick myndigheten åter i uppdrag att 
rapportera hur arbetet har bedrivits och 
vilka erfarenheter som vunnits. Boverket 
har i detta uppdrag fört en dialog med 
de sektorsansvariga myndigheterna och 
länsstyrelserna.11

I SOU-betänkande om en effektivare 
plan- och bygglovsprocess som 
presenterades i maj 2013 föreslås större 
vikt vid översiktsplanering och mindre 
detaljreglering i detaljplanen. Betänkandet 
föreslår även att ett nytt planverktyg införs. 
Verktyget områdesplan föreslås ersätta 
områdesbestämmelser, men också fungera 
som en nivå mellan översiktsplanen och 
detaljplan. Detta kan få konsekvenser för 
riksintressesystemet då det även föreslås 
att länsstyrelsen inte ska kunna överpröva 
en områdesplan på grund av att ett 
riksintresseanspråk inte tillgodoses12.

Under december 2013 blev riksintressena 
åter igen aktuella i debatten genom 
riksrevisionens granskningsrapport 
“Statens hantering av riksintressen – ett 
hinder för bostadsbyggandet”. Rapporten 
granskar konflikt mellan bostadsbyggande 
och områden av riksintressen. Vikt läggs 
vid länsstyrelsens stöd till kommunerna, 
Boverkets samordningsuppdrag 
och regeringens styrning av dessa 
myndigheter. Studien baseras på enkätsvar 
från kommuner och länsstyrelse och 
intervjuer med företrädare för de centrala 
myndigheterna. Resultatet är att det 
finns tillfällen då riksintressen hindrar 
bostadsbyggande, att beskrivningar av 
riksintressen och innebörden av påtaglig 

10 Boverket (2006) Återrapportering om tillämpningen 
av miljöbalkens bestämmelser för områden av riksintresse. 
PM 2006-12-20
11 Boverket (2012) Redovisning av uppdrag 3 i 
Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning 
av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och 
vattenområden. PM 2012-05-29
12 SOU 2013:34 En effektivare plan och bygglovsprocess 
s.262
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skada är bristfällig samt att regeringen trots 
indikationer på missförhållanden inte har 
korrigerat myndigheternas agerande.13

I rapporten konstaterar man att det inte är 
många detaljplaner som blir överprövade, 
men att risken för att projekt blir fördröjda 
eller hindras av ett riksintresse gör 
att många kommuner och exploatörer 
avstår från att pröva planer i närheten av 
riksintresseanspråk. Det är i synnerhet 
riksintressen för kulturmiljövården, 
naturvård och kommunikationer som 
hindrar bostadsbyggandet.14

Riksantikvarieämbetet sände några dagar 
senare sin vägledning för kulturmiljövårdens 
riksintressen på remiss, och passade 
samtidigt på att ge replik på riksrevisionens 
rapport. Den huvudsakliga kritiken riktas 
mot hur Riksrevisionen inte gör någon 
distinktion mellan ett upphävande/
hindrande som har grund i lagstiftningen 
och ett hindrande som beror på dålig 
tillämpning av lagstiftningen. Om syftet 
med rapporten är att kritisera tillämpningen 
bör antalet hindrade byggplaner endast vara 
de som på felaktig grund blivit hindrade.15

De senaste åren har utredningarna övergått 
till förändringsarbete. Det faktum att 
flera myndigheter har börjat arbeta mer 
aktivt med riksintressen kan medföra att 
kommunerna kommer få det underlag 
som efterfrågats sedan en lång tid. Detta 
betyder i sin tur att en metodik för hur 
riksintressena redovisas och behandlas i 
översiktsplanen kommer behöva utvecklas.

13 Riksrevisionen (2014) RIR 2013:21 Statens hantering 
av riksintressen- ett hinder för bostadsbyggande s. 69-75
14 Ibid. s. 69-70
15 Riksantikvarieämbetet (2013) http://raa.se/
riksintressen-hindrar-de-verkligen-bostadsbyggandet-2/  
(2014-01-05)
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3. TEORETISK BAKGRUND

Detta kapitel består av en 
vetenskapsteoretisk och metodologisk 
kunskapsansats. Därefter beskrivs 
teoretiska grunder för arbetet och slutligen 
problematiseras uppsatsen angreppssätt.

3.1. KUNSKAPSANSATS 
3.1.1 Mikro och makro 

Mikro och makro har tidigare setts som 
olika empiriska domäner med kausala 
relationer emellan; man kan studera en 
aktörs handling och interaktion med andra 
aktörer eller överindividuella strukturer som 
inte är direkt observerbara. Beroende på val 
av utgångspunkt kan antingen mikronivån 
påverka och styra makronivån eller tvärt 
om.16 

Vanligtvis utgår holism inom 
samhällsvetenskap från att systemen 
existerar fristående från individen och 
dess agerande, eller snarare att systemen 
utgör mer än bara summan av individers 
agerande17. Ett annat synsätt på detta är 
att samhällssystemen och sociala koder 
visserligen utgör en ram för individens 
agerande men att individen å andra sidan 
kan påverka och förändra systemen18. Vidare 
så möjliggör blotta vetskapen om existensen 
av system att individen kan försöka förändra 

16 Guneriussen, W. (1997) Aktör, handling och struktur- 
grundproblem i samhällsvetenskapen s. 299-300
17 Åsberg, R. (2001) Ontologi, epistemologi 
och metodologi: En kritisk genomgång av vissa 
grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och 
ansatser. IPD-rapport Nr 2000:13 rev. sep -01. s. 8
18 Allmendinger, P. (2009) Planning theory  s. 19

eller förhålla sig till dem och på så vis 
påverka och förändra systemen19.

En viktig utgångspunkt i detta arbete är 
förhållandet mellan aktör och system, 
mellan mikro och makronivå. Har de 
intervjuade tjänstemännen och politikerna 
någon möjlighet att agera utanför de 
strukturella ramar som finns i Sveriges 
kommuner? Med ett strukturalistiskt 
synsätt blir svaret nej, vilket skulle innebära 
att alla inkonsekvenser i ett system beror 
på felkonstruktion av systemet. Med ett 
intentionalistiskt synsätt blir system i 
sig ointressanta att studera då de enda 
som skapar dem är individers handlande. 
Ett ontologiskt grundantagande för den 
här studien är därför att samhällssystem 
ständigt skapas och återskapas i växelverkan 
med individens agerande.

3.1.2. Den hermeneutiska spiralen

Inom hermeneutiken är tolkningen av 
en text eller samtal det centrala, och 
kunskapssökandet bedrivs huvudsakligen 
med kvalitativ metod. En viktig aspekt 
inom hermeneutiken är den hermeneutiska 
spiralen vilket innebär att delen förklarar 
helheten, och genom helheten förstår 
man delen20. Forskningsarbetet ska 
enligt denna princip röra sig mellan 
ett övergripande generellt plan och ett 
specifikt plan där enskilda fenomen 

19 Ibid. s. 20
20 Bergström, G. & Boréus, K. (2012) Textens mening 
och makt- metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys s. 31
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studeras. I uppsatsen studeras mikronivån 
som utgörs av kommunerna och dess 
tjänstemän och politiker. Detta relatera 
sedan till makronivån som utgörs 
av hushållningsbestämmelsernas 
interventionsteori. Genom ett iterativt 
arbetssätt finns möjligheten att gå tillbaka 
och komplettera arbetet med nya kunskaper 
vilket kan öka såväl reliabiliteten som 
validiteten21. Men det innebär att en 
avvägning måste göras för hur mycket och 
hur långt in i arbetet som nya element kan 
tillföras.

Med ett sådant angreppssätt blir både 
kvantitativa och kvalitativa data aktuella att 
använda då kvantitativ data kan användas 
för att åskådliggöra generella mönster och 
kvalitativ data för att djupare förstå dessa 
mönster. Motsättningen mellan kvantitativa 
och kvalitativa data bottnar i konflikten 
mellan positivismen och hermeneutiken, 
vilken många idag hävdar är utspelad och 
fördelarna med att använda båda typerna av 
data överväger de negativa aspekterna.22

3.1.3. Hypotetisk deduktion och explor-
ativ metod

Den här uppsatsen utgår från ett antal 
frågeställningar som kan ställas mot det 
empiriska materialet. Hypotetisk-deduktiv 
slutledning består av en preliminär hypotes 
eller teori om ett fenomen som prövas 
empiriskt och därefter kan verifieras eller 
falsifieras23. Denna studie omfattar så pass 
få fall att det inte går att med säkerhet anta 
eller förkasta frågeställningarna, och därför 

21 Ibid. s. 31. Se även Thurén, T. (2007) Vetenskapsteori 
för nybörjare s. 60-62
22 Bjered, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (1999) Varför 
vetenskap? s. 107-110 anser att striden mellan de båda 
metodologierna är föråldrad och menar att  alla metoder 
har inslag av både kvantitativ och kvalitativ metod. Se 
även Watt Boolsen, M. (2007) Kvalitativa analyser s. 19 
och Esiasson, Peter; Gilljam, Michael; Oscarsson, Henrik & 
Wängnerud, Lena (2012) Metodpraktikan
23 Åsberg, R. (2001) Ontologi, epistemologi 
och metodologi: En kritisk genomgång av vissa 
grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och 
ansatser. IPD-rapport Nr 2000:13 rev. sep -01. s. 62-63

är uppsatsen explorativ i den bemärkelsen 
att inga generella slutsatser kan dras utifrån 
studien. 

Studien är även explorativ eftersom flera 
olika faktorer och frågeställningar prövas 
för att se vad som kan vara mest relevant att 
studera vidare.

Studien ska alltså beskriva 
objektet(kommunerna) utifrån ett antal 
frågeställningar. Det är i huvudsak som 
unika fall de fem kommunerna studeras 
eftersom antalet fall är för få för att 
kunna göra generella antaganden. Likväl 
kan det inte uteslutas att något som är 
generellt gällande framkommer av studien. 
Slutledningsprincipen skillnad förklarar 
likhet ger att likheter i utfallet från studien 
av kommunerna, som i grunden är olika, 
kan ses som belägg för att utfallet är 
gällande i flera kommuner även utanför 
studien24. Dock måste kommunernas 
beroendeförhållande klargöras för att 
utesluta inbördes påverkan av utfallet.

3.2 TEORETISKA PERSPEKTIV

3.2.1. Svensk planeringsdiskurs

Under de knappa halva sekel som 
hushållningsbestämmelserna har existerat, 
har planeringsdiskursen ändrats. Men 
kanske inte så mycket som man kan 
förvänta sig. Strömgren menar att Faludis 
rationella beslutsprocess har präglat svensk 
planering, och även under 80- och 90-talet 
har metoden kvarstått trots att den i 
akademiska sammanhang har ifrågasatts25. 
Att denna planeringsdiskurs fått ett sådant 
fäste kan, enligt Strömgren, kopplas till 
den representativa demokratins styrka. 
Den rådande diskursen under 60- och 
70-talet (anpassningsbar, politisk och total 
planering) kom att institutionaliseras i och 

24 Denk, Thomas (2012) Komparativa analysmetoder s. 
38-42
25 Strömgren (2007) Samordning, hyfs och reda s 238
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med PBL. Inte ens under det borgerliga 
styret på 90-talet ifrågasattes diskursen i 
någon större utsträckning.26

Till skillnad från Strömgren ser Emmelin 
och Lerman att det inom samhällsplanering 
har skett en förändring som de kallar ett 
paradigmskifte från ”planparadigm” till 
”miljöparadigm”. Planparadigmet bygger 
på kommunikativ rationalitet, avvägning 
mellan olika intressen och omvandlingen av 
mark. Miljöparadigmet baseras i stället på en 
naturvetenskaplig kalkylerande rationalism, 
där bevarande och ett återställande av ett 
naturligt tillstånd är i fokus och beräkningar 
av olika kvalitetsnormer och målvärden 
ligger till grund för om miljön är bra eller 
dålig.27 

Hushållningsbestämmelserna skapades 
under planparadigmet och präglas av det 
kommunikativa synsättet. Som jämförelse 
kan man dra paralleller till de nationella 
miljökvalitetsmålen som fastställdes 199928. 
Dessa präglas i stället av miljöparadigmets 
synsätt. Miljökvalitetsmålen är mätbara och 
systemet bygger på etappmål, åtgärdsplaner 
och så vidare. Båda systemen har samma 
syfte, att uppnå ett hållbart samhälle, men 
metodiken för att nå dit är mycket olika. 

I denna beskrivning av den svenska 
planeringsdiskursen bortses från 
förändringar i hur planeringsdokument 
utformas, metoder för samråd och vilka 
faktorer som bedöms vara relevanta 
i planeringssammanhang. Det finns 
exempelvis skillnader i hur kommunerna 
har arbetat med översiktlig planering under 
de nära 30 år som PBL funnits. Även inom 
miljövetenskap har liknande skillnader skett.

26 Ibid. s 229-235
27 Emmelin, Lars & Lerman, Peggy (2006) Styrning av 
markanvändning och miljö s. 12-20
28 Naturvårdsverket (2013) http://www.miljomal.se/sv/
Miljomalen/Miljomalssystemets-historia/ (2014-02-13)

3.2.2. Byråkrati

Enligt teorin om byråkrati ska den 
beslutande och den genomförande 
organisationen vara separerade. Det ska 
gå att förutsäga en offentlig verksamhets 
agerande och därför är det centralt att följa 
regler och rutiner på ett likartat sätt i olika 
ärenden. Byråkrater agerar efter formell 
rationalitet, eller regelrationalitet, medan 
politiker agerar efter målrationalitet.29

Politikerns och tjänstemannens uppgift 
skiljer sig inom den kommunala 
organisationen. Politikern ska ta ställning 
i olika frågor, medan tjänstemannen ska 
förse politikern med beslutsunderlag. 
Som beskrivs i nästa avsnitt kan 
beroendeförhållande mellan politiker och 
tjänstemän sudda ut gränsdragningen. 

3.2.3. Glappet mellan teori och praktik

Allmendinger skriver att glappet mellan 
planeringsteori och tillämpning av 
teorier inte bara beror på en oförmåga att 
omvandla teorierna utan även en ovilja hos 
yrkesverksamma planerare att tillämpa 
dem, ifall det innebär att de förlorar sin 
expertstatus. Dels är det ogynnsamt att 
ifrågasätta den teori som planeraren själv 
är expert inom och dels innebär exempelvis 
kommunikativ planering att planerarens 
makt minskas. Detta perspektiv beskriver 
planering som en maktkamp.30

Han argumenterar vidare att planering 
över hela världen är synnerligen 
byråkratiserat; politiker behöver planerare 
för att genomföra deras politik medan 
professionella organisationer legitimerar 
existensen av planering. Planeraren blir, 
oavsett som offentligt eller privat anställd, 
beroende av politisk verksamhet och dess 
svängningar. Detta gör att det finns ett 
behov av att skapa situationsanpassade 
29 Guneriussen, W. (1997) Aktör, handling och struktur- 
grundproblem i samhällsvetenskapen s239-241
30 Allmendinger, P. (2009) Planning theory s 25
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kombinationer eller tolkningar av 
planeringsteorier. Objektiv planering 
existerar inte med detta synsätt.31

Teori och praktik är också beroende av tidens 
diskurs; vad som är rätt och fel definieras 
av sociala processer; genom språket och 
interaktionen mellan individer.32 

För att hålla liv i en planeringsteori krävs 
det politisk vilja att göra det. Kommunal 
planering drivs av de kommunala politikerna 
och nationell planering styrs ytterst av 
riksdag och regering. Det krävs också att det 
finns stöd för det i den aktuella diskursen.

3.2.4. Förhållandet mellan stat och 
kommun

I Regeringsformen (SFS 1974:152) fastställs 
kommunernas självstyre. Det är inte ett 
självstyre som i en federal stat, utan det 
kommunala självstyret är reglerat genom 
lagstiftning och är därmed utsatt för 
politiska förändringar33. Exempelvis finns 
det en trend att mer makt centraliseras i 
goda tider, men decentraliseras då det är 
ekonomisk nedgång34. Graden av kommunalt 
självstyre är alltså inte fast utan varierar 
över tid. 

Det kommunala planmonopolet är ett 
exempel på hur det kommunala självstyret 
förändras och omdefinieras. Grunden till 
det kommunala planmonopolet infördes 
i och med 1907 års stadsplanelag. 1931 
antogs en ny stadsplanelag som gav staten 
möjlighet att fastställa stadsplaner mot 
städernas vilja. Även om det aldrig kom 
att utnyttjas var det en minskning av 
den kommunala makten. När 1947 års 
byggnadslag utökades åter planmonopolet 
och gav kommunerna rätt att bestämma var, 
när och hur bebyggelse skulle tillkomma eller 

31 Allmendinger, P. (2009) Planning theory s 25-29
32 Ibid. s. 14
33 SOU 2007:93 Den kommunala självstyrelsens 
grundlagsskydd s 142-143
34 Ibid. s 138

förändras. Miljonprogrammet och annan 
markpolitik ökade kommunernas makt i 
frågan ytterligare. PBL trädde i kraft 1987 
och innebar att staten inte längre fastställde 
planer men också att enskildas rätt ökade. 
Under 90-talet och framåt förs en debatt om 
monopolet ska avskaffas.35

Kommunernas ansvar och befogenheter när 
det kommer till fysisk planering har varierat 
de senaste århundrandet. Samtidigt som 
statens fastställande av planer togs bort 
inträdde också riksintressena som form för 
att säkra nationella markanspråk.

35 Blücher (2006) 1900-talet - Det kommunala 
planmonopolets århundrade, Planering med nya 
förutsättningar, s. 137
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4. METODER

Detta kapitel beskriver använda metoder 
för datainsamling och analys; i del två 
används två metoder (interventionsteori 
och komparativ analys); i del tre används 
metoderna kvalitativ intervju och analys av 
intervjuer och text. 

4.1. TOLKNING GENOM INTERVENTIONS-
TEORI

Evert Vedung beskriver interventionsteorin 
som ett verktyg för att synliggöra hur 
en åtgärd är tänkt att verka och vad 
den ska uppnå36. Genom att skapa en 
interventionsteori ska de grundläggande 
tankarna bakom uppbyggnaden och 
innehållet i åtgärden kunna förstås och 
tydliggöras. Det finns olika varianter av 
intervetionsteorier men samtliga består 
av minst två grundstenar, inverkansteori 
och värdeteori. Inverkansteori är den del 
som beskriver på vilket sätt som åtgärden 
verkar; vilka aktörerna är, vilka problem och 
bieffekter som ses och så vidare. Värdeteorin 
beskriver det värde som inverkan är satt att 
skydda37. Ofta används en systemmodell för 
att visualisera, både för sändaren och för 
mottagaren, vilka samband som finns mellan 
de olika delarna38.

Interventionsteori är ett verktyg som 
används inom utvärdering av offentliga 
verksamheter. I den här uppsatsen avses 

36 Vedung, Evert (2009) Utvärdering i politik och 
förvaltning. Lund: Studentlitteratur AB s 45
37 Ibid. s. 60
38 Ibid. s. 52

inte göra en fullständig utvärdering av 
systemet utan metoden används för 
att förtydliga och synliggöra grunderna 
i hushållningsbestämmelserna på ett 
systematiskt sätt.

4.1.1. Operationalisering

I den här uppsatsen kommer interventions-
teori användas för att synliggöra på vilket 
sätt hushållningsbestämmelserna är tänkta 
att fungera. Interventionsteorin utgår från 
i huvudsak kvalitativ innehållsanalys(både 
text och bild) av SOU, propositioner och 
information från bland annat Planverket39. 
Teorin presenteras i textform och som 
systemmodell.

4.1.2. Felkällor

En interventionsteori kan aldrig fullt spegla 
den underliggande tanke om vilket resultat 
en lag eller annat offentligt ingripande skulle 
innebära, men det är inte heller det som är 
syftet med den utan den ska användas för 
att tydliggöra sambandet mellan insatsen 
och resultatet40. 

När endast litteratur studeras blir 
interventionsteorin ytterligare avhängig 
läsarens tolkning. Det går endast att 
redogöra för det som är explicit i det 
studerade materialet, eventuella implicita 

39 Kvalitativ innehållsanalys är en utveckling av 
kvantitativ innehållsanalys, i stället för att räkna ord söker 
forskaren efter textens kärna eller kärnor. Se Bergström, 
G. & Boréus, K. (2012) Textens mening och makt- metodbok 
i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys s.50
40 Vedung, Evert (2009) Utvärdering i politik och 
förvaltning. Lund: Studentlitteratur AB s. 46
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syften är endast spekulationer.

Tiden är i detta fall också en stor felkälla. 
Språkbruket har förändrats och risk för 
feltolkningar finns. Samhället har förändrats 
mycket sedan hushållningsbestämmelserna 
tog form, och hur samhället förändras går 
inte att förutspå. 

4.2. KOMPARATIV ANALYS AV 
KOMMUNERNAS KONTEXT

Jämförande som metod används för 
att genom analys av likheter, skillnader 
och förhållanden mellan olika faktorer 
kunna formulera slutsatser om empiriska 
förhållanden mellan två eller flera fall41. 
Inom traditionell jämförelse används 
antingen fall med lika förutsättningar och 
olika utfall (MSSD) eller så används olika 
fall med lika utfall (MDSD). I denna studie 
används metoden traditionell jämförelse 
med avancerad parjämförelse. Det finns då 
tre sätt att dra slutsatser utifrån jämförelsen 
av fallen. Det första är att om allt annat är 
olika, kan likhet förklara en annan likhet, 
den andra är att om allt annat är lika kan 
skillnad förklara en skillnad. Den tredje 
slutledningen är en kombination av de båda 
och används om flera orsaker är möjliga. I en 
MDSD används att likhet förklaras av likhet 
och vice versa i MSSD.42 

Det finns tre typer av faktorer som används 
när man gör en komparativ analys. Den 
första är den beroende faktorn, det vill 
säga den faktor man vill studera hur den 
påverkas. Den andra typen är oberoende 
faktorer, som är den eller de faktorer som 
man antar gör störst påverkan på den 
beroende faktorn. Den tredje kategorin är 
bakgrundsfaktorer som är faktorer som 
inkluderas i analysen för att säkerställa att 
det inte är troligare att de påverkar den 

41 Denk, Thomas (2012) Komparativa analysmetoder s 
11-12
42 Ibid. s. 41-44

beroende faktorn.43

En avancerad parjämförelse med MDSD 
genomförs på följande vis44:

1. Val av faktorer som har relevans för 
studien.

2. Val av fall utifrån principen MD-SO 
(största möjliga olikhet i fall med samma 
utfall). Det är möjligt att välja fall utifrån 
andra principer men de utvalda fallen 
måste vara möjliga att studera med 
metoden. 

3. Identifiering av undersökningsuppgifter. 
Under denna fas beskrivs fallens 
faktorsvärden. 

4. Jämförelse av fallen. Likheter och 
skillnader identifieras.

5. Formulering av slutsatser utifrån vald 
slutledningsprincip.

Denna analysmetod används bland annat 
för att pröva hypoteser om samband och för 
att göra fördjupad analys om förhållandet 
mellan olika faktorer. Komparationen kan 
verifiera eller falsifiera samband mellan 
faktorer.45

4.2.1 Operationalisering

Nedan redovisas och motiveras val av 
faktorer. Urvalet av fall motiveras under 
avsnitt 2.3. Urvalsprinciper. Kommunernas 
olikhet gör dem möjliga att studera enligt 
principen MD-SO, även om huvudsyftet med 
att välja dessa kommuner inte var att de var 
lämpliga för metoden.

Den beroende faktorn i denna studie 
är hur väl kommunerna har redovisat 
hushållningsbestämmelserna i sin 
översiktsplan. Den utrycks här på 
ett kvalitativt sätt som grundas i det 
resonemang om översiktsplaner som förs i 

43 Ibid. s. 42
44 Ibid. s. 51-54
45 Ibid. s. 54-56
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kapitel 7 och 8.

Hushållningsbestämmelserna plats i 
översiktsplanen studeras på ett sätt som 
kan liknas vid kvalitativ innehållsanalys. 
Översiktsplanerna lästes och svar på 
följande frågor söktes: 

Hur ges riksintressena en särskild 
redovisning i översiktsplanen? (Eget 
kapitel, bilaga o s v)

Redovisas samtliga 
hushållningsbestämmelser? (3 och 4 kap 
MB)

Hur utförligt redovisar kommunen hur 
man avser säkerställa riksintressena? 

Om samtliga av dessa frågor besvaras på ett 
vis som tyder på att kommunens tjänstemän 
utifrån materialet kan dra slutsatser om 
hur ett område av riksintresse ska hanteras 
görs här antagandet att kommunen ha ett 
fullständigt underlag för fortsatt arbete med 
riksintresseanspråken.

Som del av beskrivningen av den beroende 
faktorn studeras även om kommunerna har 
preciserat något riksintresseanspråk i en 
fördjupad översiktsplan.  Om kommunen 
har gjort detta kan det vara möjligt 
att den erfarenheten har påverkat hur 
hushållningsbestämmelserna redovisas i den 
kommunomfattande översiktsplanen.

De oberoende faktorerna, de som i 
utgångsläget antas påverka utfallet, är vilket 
partiblock som har politisk majoritet och var 
i kommunorganisationen som ansvaret för 
översiktsplanering ligger.

Det kan finnas många olika faktorer 
som påverkar hur arbetet med 
hushållningsbestämmelserna sker. 
Nedanstående matris visar de 
bakgrundsfaktorer som har valts att 
inkluderas i studien då de kan ha en 
påverkan på den beroende faktorn. 

Län
Kommun
4 kap MB

1.   Bakgrundsfaktorer
1.1. Resurser

        Invånare

        Befolkningstrend

1.2. Aktiv planering
        Gällande ÖP 
        Andra preciseringar
        Fördjupat kunskapsunderlag
2.    Oberoende faktorer
        Politiskt styre
        Organisation
        Politiskt styre av ÖP arbetet
3.    Beroende faktor
       Fullständigt underlag
       ÖP precisering

4.2.1.1.  Beskrivning av bakgrunds-
faktorer

Invånarantal- En kommun med hög 
befolkning har större skatteunderlag och 
kan antas arbeta med strategisk planering i 
större utsträckning än en liten kommun.

Befolkningstrend- En kommun med 
ökande befolkning har större behov av att 
planera markanvändningen strategiskt. Det 
finns behov av strategisk planering för en 
krympande kommun, exempelvis strategin 
“krympa med behag”46, men behovet av att 
ianspråkta ny mark är mindre och därmed är 
konflikten med andra intressen mindre.

Gällande översiktsplan- Åldern på 
översiktsplanen indikerar hur aktivt en 
kommun arbetar med översiktsplanering. 

46 Boverket (2006) Lär känna din ort! - metoder för att 
analysera orter och stadsdelar s.20

Tabell 1: Matris över de faktorer som studeras i 
jämförelsen av kommunerna
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Andra preciseringar- Precisering av 
riksintresseanspråk kan även ske genom 
exempelvis områdesbestämmelser, 
detaljplaner eller gestaltningsprogram. 
Om kommunen arbetat med syfte att 
definiera ett riksintresse kan det påverka 
kommunens vana av att arbeta med 
riksintresseanspråken.

Fördjupat kunskapsunderlag- Om 
kommunen har varit involverad i andra 
myndigheters arbete med fördjupat 
kunskapsunderlag för ett riksintresse 
kan det påverka kommunens kunskap 
om riksintresseprocessen och därmed 
hanteringen i översiktsplanen.

4.2.1.2. Beskrivning av oberoende 
faktorer

Politiskt styre- Historiskt sett har det 
funnits en politisk skillnad i hur man ser 
på riksintressen. Finns det idag en politisk 
skillnad i inställningen till riksintressen? 
Påverkar den politiska majoriteten i 
kommunen hur riksintresset redovisas?

Organisation- Om kommunen har en 
organisation där översiktsplaneringen 
sker nära bygglovshandläggning och 
detaljplanering antas tillämpningsgraden 
i översiktsplanen öka, medan om 
översiktsplaneringen görs närmare den 
politiska ledningen antas översiktsplanen 
vara mer argumenterande. Detta kan 
påverka hur väl riksintressena redovisas; 
med ställningstaganden eller riktlinjer.

Politiskt styre av ÖP arbetet- Alla 
kommuner är organiserade på olika 
sätt. Arbetar en kommun med en 
specialiserad nämnd/utskott på annat 
vis än ett sektorsöverskidande utskott? 
Påverkar politikernas kunskap och 
vana om beslut kopplade till miljö- 
och planeringslagstiftningen hur väl 
riksintressena behandlas i översiktsplanen?

4.2.2. Felkällor

MDSD är en enkel form av jämförelse 
som inte tar hänsyn till exempelvis 
interaktionseffekter. De största felkällorna 
är dock att relevanta faktorer missas; att 
fallen inte är möjliga att jämföra eller inte 
är representativa för hela populationen.Den 
sistnämnda felkällan är relevant framförallt 
för generella antaganden, och för att kunna 
göra sådana behöver även urvalet vara 
representativt.

4.3. KVALITATIV INTERVJU

För att djupare studera hur de utvalda 
kommunerna arbetar är kvalitativ intervju 
en lämplig metod använda. En kvalitativ 
intervju görs med öppna frågeställningar 
med varierande grad av standardisering och 
struktur47.

Vid en kvalitativ intervju är det viktigt att 
intervjupersonen själv har möjlighet att 
välja hur denne ska svara, intervjuaren sitter 
inte inne med all kunskap. Hur intervjuaren 
väljer att tolka det intervjupersonen säger 
betecknas inom hermeneutiken som mogen 
eller naiv tolkning. Den naiva tolkningen 
utgår endast från vad som sägs, och inga 
antaganden om vad personen menar görs. 
Den mogna tolkningen försöker däremot 
se vad som finns bakom uttalandet, och 
antaganden om vad personen menar görs. 
I detta arbete används en mogen tolkning 
då det intressanta inte är vad som sägs utan 
vilka tankemönster som ligger bakom.48

4.3.1 Operationalisering

För att underlätta analys och öka 

47 Trost, J.(2010) Kvalitativa intervjuer. Denscombe, 
M. (2009). Forskningshandboken - för småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna använder 
strukturerad på samma sätt som Trost använder 
standardiserad. Trost anser att strukturerad bör åsyfta 
ifall intervjun följer någon struktur, eller alternativt om 
frågorna medger öppna eller slutna svar.
48 Westlund, I. (2012) ”Hermeneutik” i Fejes, Andreas & 
Thornberg Robert (red.)(2012) Handbok i kvalitativ analys. 
Stockholm: Liber AB.s 67
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jämförbarheten genomfördes intervjuerna 
semi-standardiserat. I stort sett samma 
frågor och ordning på frågorna användes 
men där samtalet tillät har frågorna 
antingen flyttats eller omformulerats något 
för att ge samtalet flyt. I vissa fall gled 
samtalet automatiskt över i nästa fråga eller 
att flera frågor avhandlades med samma 
svar. I de fallen ströks frågorna och ställdes 
inte explicit till intervjupersonen. 

Utifrån problemformuleringens 
frågeställningar formulerades frågor med 
utgångspunkt i följande fem frågeställningar:

1. Hur fördes dialogen om riksintressen 
under arbetet med översiktsplan?

2. Har riksintresset avgränsningar prövats i 
plan eller miljöprövningar?

3. Har riksintresset behandlats på annat 
vis?

4. Har kommunen fått möjlighet att 
påverka avgränsningen?

5. Har de använt möjligheten att påverka 
avgränsningen?

Frågor som gavs i ja- eller nej- form följdes 

med frågan ”varför?” eller ”på vilket sätt?”. 
Se bilaga 1 för intervjuguiden i sin helhet.

De flesta intervjuerna gjordes med 
personligt möte, men två intervjuer gjordes 
per telefon. Datainsamlingen skedde 
normalt med inspelning och transkription. 
Tre gånger togs anteckningar under samtalet 
som renskrevs så fort som möjligt efter 
intervjun.

4.3.2 Felkällor

Kvalitativ intervju som metod innehåller 
många svårigheter och det krävs erfarenhet 
för att kunna genomföra en intervju på 
ett fullt korrekt sätt. Felkällorna kan 
delas in i två klasser, intervjuteknik och 
tolkningsförmåga. 

Intervjuarens teknik innefattar systematik 
(att alla intervjuer som ska jämföras 
genomförs med lika förutsättningar); 
kroppsspråk och visuell påverkan 
av intervjupersonen; ordval, tonfall, 
formulering av och valet av frågor.

Tolkningsförmågan handlar om hur väl 
intervjuaren kan tolka den intervjuade i 
frågor som kroppsspråk, intervjupersonens 

Plats Tid Insamlingsmetod
Tjänsteman Norrköping Kontor 35 min Inspelning
Tjänsteman Söderköping Bibliotek 15 min Inspelning
Tjänsteman Valdemarsvik Kontor 30 min Inspelning
Tjänsteman Västervik Kontor 55 min Inspelning
Tjänsteman Oskarshamn Kontor 45 min Inspelning
Politiker Norrköping Kontor 30 min Inspelning
Politiker Söderköping Kontor 30 min Inspelning
Politiker Valdemarsvik Kontor 40 min Anteckning
Politiker Västervik Telefon 30 min Anteckning
Politiker Oskarshamn Telefon 30 min Anteckning
Länsarkitekt Kalmar Kontor 60 min Inspelning
Länsarkitekt Östergötland Mötesrum 60 min Inspelning

Tabell 2: Tabell över intervjuernas genomförande
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intryck av intervjuaren, om intervjupersonen 
försöker att svara på det sätt som den 
förväntar sig att intervjuaren vill ha svaret 
på och om det finns luckor i det som 
intervjupersonen berättar. I denna studie 
kan även intervjupersonerna i vissa fall 
utgöra två parter i en konflikt, vilket det 
även behövs tas hänsyn till. Sist men inte 
minst måste det som intervjupersonen säger 
tolkas på ett sätt som är så nära det som 
personen menade som möjligt.

4.4. PROBLEMATISERING AV UPPSATSEN

4.4.1. Studieobjektets karaktär

Hushållningsbestämmelserna är ett 
komplext studieobjekt. Det har gått lång tid 
sedan de formulerades och tillämpningen 
av dem har genomgått många cykler. 
Planeringsteori och -praktik är beroende 
av kontext. De tids- och diskursmässiga 
förändringar som har skett under 
bestämmelsernas existens har troligtvis 
påverkat tillämpningen av dem.

Översiktsplaner är i grunden en kompromiss, 
där många parter har varit inblandade och 
diskussioner har förts. Avvägningar har 
gjorts och information valts bort. Risken 
för feltolkning är naturligtvis stor när man 
bara utgår från slutprodukten. Av denna 
anledning görs en metodtriangulering med 
intervjuer.

4.4.2. Studiens avgränsning och begrepp

Under samtal med intervjupersonerna 
användes termen “riksintresse” 
konsekvent för att beteckna 
hushållningsbestämmelserna. Detta 
begrepp är mer vardagligt, med det är inte 
definierat och lämnar tolkningsutrymme för 
intervjupersonen som antingen kan tolka 
det snävt; som endast de bestämmelser 
som finns i 3 kap MB, eller brett; att de 
även innefattar 7 kap MB. Detta har gjort 
så att under flera av intervjuerna har även 

strandskyddsfrågan diskuterats. Det finns 
samband mellan det utökade strandskyddet 
och områden av riksintresse eftersom 
områden av riksintresse ofta har utökat 
strandskydd. Jan Persson, länsarkitekt i 
Östergötlands län, uttryckte det på följande 
sätt:

“Men då kanske man kan fundera 
på hur strandskyddet hör ihop med 
riksintressefrågan? Men det hänger ju 
ihop, för är det en vattenmiljö som är 
särskilt värdefull av någon anledning 
så är det ganska logiskt att i syfte att 
skydda det värdet använda instrumentet 
utvidgat strandskydd. Det är ju det 
normala, det är ett av flera instrument 
att tillgripa. Andra är ju reservat eller 
något annat formellt skydd. Är det 
kulturmiljöer så är det kommunerna som 
har de bästa instrumenten egentligen, 
införa skyddsbestämmelser i detaljplan 
bredvid byggnadsminne.”49

Med detta synsätt innebär det att 
strandskyddsbestämmelserna tillsammans 
med reservat, kulturminnesmärkningar och 
planverktygen är en form av instrument för 
att skydda de riksintresseanspråk som finns 
i hushållningsbestämmelserna. Och därför 
är det också helt logiskt att diskutera detta 
samtidigt som man pratar om tillämpningen 
av bestämmelserna.

I uppsatsen har inte Oskarshamn som 
kärnkraft och slutförvaringskommun 
studerats. Detta är en faktor som kan 
påverka hur väl utvecklad planeringen i 
kommunen är. Genom avtal med Svensk 
Kärnbränslehantering AB har Oskarshamns 
kommun fått så kallade mervärdespengar för 
att stötta kommunens utveckling. Pengar har 
bland annat gått till stadsförnyelseprojektet i 
inre hamnen.50

49 Persson, Jan; Länsarkitekt Östergötlands län. Intevju 
2013-04-19
50 Barometern (2011) http://www.barometern.se/
nyheter/oskarshamn/mervardespengar-anvands-for-ny-
stadsdel(3073622).gm?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+bot-
nyheter+%28BOT+Nyheter%29 (2014-01-06)
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4.4.3. Generalisering eller ögonblicks-
bilder

En studie med endast intervjuer som 
datakälla går inte att generalisera. Det som 
beskrivs i en sådan studie kommer från 
enskilda tjänstemän och hur de uppfattar 
sitt arbete. Det beskriver därför inte hur den 
studerade kommunen arbetar utan endast 
hur de intervjuade personerna arbetar. 
Dennes företrädare eller kollegor har kanske 
andra motiveringar till handlingar och annan 
tolkning av hur man ska agera. Studien som 
baseras på totalt 12 intervjuer säger mer 
om aktörernas tolkning av organisationerna 
och bestämmelserna i miljöbalken än 
om organisationerna i helhet. Enstaka 
intervju med en aktör speglar inte heller 
fullt personens agerande och åsikter utan 
endast hur individen valde att svara just vid 
intervjutillfället. Påverkan från intervjuaren, 
frågornas uppbyggnad och individens 
dagsform är felkällor som får större vikt vid 
en enstaka intervju än om flera intervjuer 
hade gjorts med samma intervjuperson.

Denna problematik är orsaken till att 
intervjuerna kompletteras med studier av 
översiktsplaner, där objektet är en produkt 
av många människors arbete. Syftet är att 
detta dokument ska föreställa kommunens 
samlade vilja i planeringsfrågor och det kan 
därför finnas skillnader emellan hur aktören 
svarar och vad som står i översiktsplanen. 
Detta innebär inte heller att det går att 
generalisera, men däremot att frågan belyses 
ur flera vinklar.

4.4.4. Validitet och reliabilitet

Studiens validitet, om studien mäter det 
den är avsedd att mäta, kan bekräftas 
genom en jämförelse mellan syfte och 
problemformulering å ena sidan, resultat 
och slutsats å andra sidan. Reliabiliteten, 
om undersökningen har genomförts på 
ett korrekt sätt, är grundläggande för 

validiteten. Om inte undersökningen 
är tillförlitlig blir inte heller resultatet 
tillförlitligt. Genom en redovisning 
av metoder och designen på de olika 
tolkningsscheman som använts kan 
reliabiliteten bedömas.

Ytterligare diskussion om validitet och 
reliabilitet görs under kapitel 10. Reflektion.

4.4.5. Metodval

Som metod för att analysera och tolka 
hushållningsbestämmelserna användes 
interventionsteori. Ett alternativ till 
denna metod hade varit att endast 
använda kvalitativ innehållsanalys. 
Interventionsteorin har i denna uppsats 
använts som en påbyggnad till en kvalitativ 
innehållsanalys. Läsning, strukturering 
och tolkning av dokument gjordes innan 
värdeteori och inverkansteori kunde 
identifieras och systemmodell konstrueras. 
Interventionsteorin är ett mer avancerat 
verktyg än kvalitativ innehållsanalys.

För uppsatsens utformning har valet att 
inte göra en fallstudie påverkat mest. 
En fallstudie hade kunnat konstrueras 
på ett liknande sätt som denna studie, 
med en kombination av metoder. Antalet 
studerade fall hade behövt vara mindre då 
en fallstudie innebär en djupare studie av 
processer och aktörernas relationer51. Valet 
stod mellan att göra en djupare eller mer 
översiktlig studie. Tanken med valet att göra 
en översiktlig studie är att studier av den 
fysiska planeringsverksamheten i kommuner 
och länsstyrelser fortfarande är ganska 
dåligt utredd52. I ett tidigt skede kan det vara 
lämpligt med explorativa och översiktliga 
studier.

51 Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken - för 
småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Lund: Studentlitteratur AB s 60
52 På sidan 14 i denna uppsats beskriv resultatet 
från riksrevisionens utredning av samhällsplaneringen. 
Där konstaterades att utvärdering och uppföljning av 
tillämpningen av PBL har varit bristfällig.
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Detta kapitel beskriver hushållnings-
bestämmelserna utifrån lagstiftningens 
uppbyggnad, aktörernas ansvarsfördelning 
och lagstiftningens framväxt. Kapitlet 
avslutas med beskrivning och analys av 
olika systemmodeller som använts för 
att beskriva fysisk riksplanering och 
hushållningsbestämmelserna. 

5.1. LAGSTIFTNINGENS UPPBYGGNAD

Det finns två kategorier av riksintressen. 
Det första är de verksamhetsanknutna 
som innefattas i 3 kap MB. Dessa 
kan delas in i bevarandeintressen och 
nyttjandeintressen. Bevarandeintressen 
är de intressen som handlar om att skydda 
ett område från exploatering, exempelvis 
riksintresse för naturvård, kulturmiljövård 
och friluftsliv. Dessa fungerar ofta väl 
tillsammans, men kan vara i konflikt med 
nyttjandeintressena. De senare handlar om 
att ta mark och naturresurser i anspråk, 
exempelvis riksintresse för infrastruktur, 
energiproduktion och värdefulla ämnen 
och material. Områden av riksintresse för 
totalförsvaret ska ges företräde om det står i 
konflikt med ett annat riksintresse.53

Sedan EU-inträdet har Natura 2000 
inarbetats i 4 och 7 kap MB. Lagstiftningen 
kring dessa områden skiljer sig något från 
de ursprungliga riksintressena, bland 
annat finns det ingen möjlighet att ändra 

53 Planverket (1988) Om naturresurslagen – en 
orientering; Miljöbalksutbildningen (1998) Grundkursen.

5. BESKRIVNING AV HUSHÅLLNINGS-
BESTÄMMELSERNA

avgränsningen54.

Den andra kategorin av riksintressen 
är de geografiskt avgränsade områdena 
som återfinns i 4 kap MB. De obrutna 
kust- och fjällområdena ska skyddas från 
industrietableringar just eftersom de är 
fria från sådana idag. I de högexploaterade 
kustområdena är bristen på orörda 
naturmiljöer påtaglig och därför är det 
viktigt att nya industrier etableras i 
redan anspråkstagna områden. Vissa 
älvar och älvsträckor ska skyddas från 
vattenkraftsutbyggnad och likaså 
ska vildmarksområden skyddas från 
exploatering. Inom samtliga av de 
geografiskt avgränsade riksintressena ska 
exploatering ske med försiktighet. Med 
undantag för de högexploaterade kusterna 
kan ny fritidsbebyggelse etableras om den är 
välplanerad och inte stör bevarandeintressen 
eller allmänhetens tillgång till stränderna. 
Vid de högexploaterade kusterna är endast 
fritidsbebyggelse i anslutning till befintliga 
fritidsområden eller tätorter tillåtlig.55

Hushållningsbestämmelserna består av 
ytterligare tre bestämmelser som inte 
är uttalade riksintressen. Det är stora 
opåverkade områden, ekologiskt känsliga 
områden och områden för jord- och 
skogsbruk. Avgränsningen för vad som är ett 
stort opåverkat område står inte uttryckligen 

54 Emmerlin, Lars & Lerman, Peggy (2006) Styrning av 
markanvändning och miljö s 76
55 Planverket (1988) Om naturresurslagen – en 
orientering; Miljöbalksutbildningen (1998) Grundkursen.



(94)34

i lagen, utan är en bedömningsfråga. De 
stora opåverkade områdena ska vara till 
nytta för landsbygdens verksamheter, och i 
närheten till större tätorter kan de vara ett 
strövområde med naturupplevelser. De ska 
skyddas mot all exploatering som kan skada 
dessa två syften, och det kan vara allt ifrån 
fritidsbebyggelse till kraftledningar och 
infrastruktur. Ekologiskt känsliga områden 
är exempelvis urskog och områden med 
många utrotningshotade arter. Jord- och 
skogsbruk är av nationell betydelse och kan 
nedprioriteras om ett allmänt intresse enligt 
2 kap 3§ PBL, t ex fler bostäder, inte kan 
tillgodoses på någon annan plats.56

De ekologiskt känsliga områdena fick ett 
starkare skydd när miljöbalken infördes, 
genom områdesskydden i 7 och 8 kapitlet 
MB. Även Natura 2000 skyddar viktiga 
biotoper.

5.2. AKTÖRERNAS ANSVARSFÖRDELNING57 
Under den fysiska riksplaneringen 
på 70- och 80-talen klargjordes 
ansvarsfördelningen mellan olika 
myndigheter. Denna ansvarsfördelning har 
kvarstått, men har utvecklats allt eftersom 
arbetet har förändrats. De olika aktörernas 
ansvarsområden regleras i PBL och 
Förordningen om hushållning med mark och 
vattenområden m.m.

5.2.1 Boverket- den samordnande myn-
digheten

Boverket har ansvar för samordningen av 
de statliga myndigheternas arbete med 
riksintressen. I uppdraget ingår att ha 
uppsikt över och samråda med de olika 
myndigheterna om deras arbete med 
riksintresseanspråken. Förutom detta 

56 Planverket (1988) Om naturresurslagen – en 
orientering. s. 32-35; 38; 41-47
57 Detta avsnitt baseras på innehållet i lagarna 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), Miljöbalken (SFS 
1998:808) och  Förordning om hushållning med mark- 
och vattenområden m.m. (SFS 1998:896).

ska man även verka för en ökad kunskap 
om sitt verksamhetsområde (planering 
och byggande), samordna de statliga 
myndigheternas arbete med underlag för 
tillämpningen av riksintressen och sprida 
kunskap om riksintressena.58 

5.2.2. De sektorsansvariga 
myndigheterna

De sektorsansvariga myndigheterna 
ansvarar för att ange områden som är av 
nationellt intresse inom deras respektive 
verksamhetsområden. De flesta områden 
kom till under 70-talet och har senare bara 
modifierats. Ett exempel på nya områden 
är riksintressen för vindkraften som har 
angetts under 00-talet59.

När nya områden anges ska detta 
ske i samverkan med länsstyrelsen. 
De sektorsansvariga myndigheterna 
ansvarar för att lämna kunskapsunderlag 
till länsstyrelsen. Det är också de 
sektorsansvariga myndigheternas uppgift att 
hålla riksintresseanspråken uppdaterade. 

Ett vanligt missförstånd är att det är 
de sektorsansvariga myndigheterna 
som fastställer avgränsningen av ett 
riksintresseområde60. De avgränsningar som 
görs på central nivå ska fungera som förslag, 
preciseras i kommunernas översiktsplan 
och kan därefter göras rättsligt bindande 
med hjälp av juridisk prövning genom 
detaljplan, områdesbestämmelse, bygglov 
eller miljöprövning.

5.2.3. Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har en roll som samarbetslänk 
mellan ämbetsverken och kommunerna. 
När riksintresseområden ska anges eller 

58 Boverket (2014) http://www.boverket.se/Planera/
Nationell-planering/Riksintressen/ (2014-01-05)
59 Energimyndigheten (2013) http://www.
energimyndigheten.se/Om-oss/Var-verksamhet/
Framjande-av-vindkraft1/Riksintresse-vindbruk-/ (2014-
01-05)
60 SOU 2005:77 s 174
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ändras förs dialog mellan länsstyrelsen 
och kommunen, och inte direkt mellan 
ämbetsverk och kommun. Länsstyrelsen ska 
också tillhandahålla det planeringsunderlag 
som kommunerna behöver för att 
kunna göra planmässiga tolkningar av 
riksintressen. 

Länsstyrelsen samråder med kommunerna 
om deras översiktsplaner, och ska då 
särskilt värna om de statliga intressena. 
Länsstyrelsen ska i sitt granskningsyttrande 
meddela om kommunens plan inte 
tillgodoser ett riksintresse. Detsamma gäller 
detaljplaner och områdesbestämmelser, och 
då dessa har rättslig verkan kan de även bli 
överprövade och upphävda av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska också uppmärksamma de 
statliga myndigheterna om det framkommer 
att ett riksintresse måste läggas till, ändras 
eller omprövas.

5.2.4. Kommunerna

Kommunerna ansvarar för att precisera 
avgränsningen av riksintresset. Detta görs 
genom att arbeta fram en översiktsplan 
som kan fungera som beslutsunderlag. 
Kommunen och länsstyrelsen ska föra 
dialog om hur riksintresset ska tillgodoses, 
kommunen tar sedan ställning till hur 
området ska avgränsas och tillgodoses. I 
de fall där det finns behov av att stärka 
det rättsliga skyddet av riksintresset kan 
detaljplan eller områdesbestämmelser 
upprättas.

5.2.5. Intresseorganisationer

Förutom de offentliga aktörerna 
finns det flera intresseorganisationer 
som engagerar sig i frågor om 
riksintresse. Hembygdsföreningar, 
naturskyddsföreningen och 
friluftsfrämjandet är exempel på 

organisationer som är samrådsparter.61

5.3. REDOVISNING OCH TILLÄMPNING 
AV LAGSTIFTNINGEN 
5.3.1. Översiktsplanen

Det är i äldre PBL (SFS 1987:10) som 
översiktsplanen får den utformning som 
är grunden även idag. Utformningen 
av översiktsplaneinstrumentet 
hämtade inspiration från de informella 
marköversikter som togs fram under den 
fysiska riksplaneringen eftersom de hade 
fått en mycket större genomslagskraft 
än den fastställda generalplanen62. Som 
framgår i prop. 1978/79:213 kan en 
orsak till genomslagskraften vara att det 
under riksplaneringen utgick statliga 
bidrag för arbetet med sådana planer63. 
Författaren av propositionen menar till 
och med att ett statligt stöd är nödvändigt 
för att kommunerna ska kunna upprätta 
översiktsplaner av god kvalitet.

I översiktsplanen ska kommunerna 
särskilt redovisa hur de avser tillgodose 
riksintressena. Detta bevakas av 
länsstyrelsen under samråd och granskning.

5.3.2. Granskningsyttrande

Till översiktsplanen ska länsstyrelsens 
granskningsyttrande bifogas. I detta 
granskningsyttrande ska statens 
synpunkter samlas. Om länsstyrelsen och de 
sektorsansvariga myndigheterna är oense 
om ett riksintresse ska detta framgå. Likaså 
ska förslag till förändringar av riksintresset 
framföras, exempelvis nya avgränsningar64. 
Yttrandet är därmed viktigt i kommunens 
fortsatta arbete med avgränsningens 
precisering. 

61 Planverket (1988) Om naturresurslagen – en 
orientering.
62 Prop 1985/86:1 s. 72
63 Prop 1978/79:213 s. 9
64 SOU 2009:45 s 106
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5.3.3. När ett riksintresseanspråk prövas

Ett riksintresseanspråk blir bekräftat 
som riksintresse först när det har fått en 
juridisk prövning. Det innebär att det går att 
precisera riksintressen genom planverktyg, 
bygglov och tillståndsprövning enligt 
miljöbalken. Detaljplanens precisa gränser 
för markanvändningen innebär en tydlig 
avgränsning av ett eventuellt riksintresse 
inom planområdet.  Områdesbestämmelser 
används framförallt på befintliga 
områden medan detaljplanen reglerar 
nya utbyggnader. Avgränsningen av ett 
riksintresse kan även avgöras i en tillstånds- 
eller tillåtlighetsprövning, men även 
bygglovsprövning.

Det är vanligare att detaljplan används än 
områdesbestämmelser. I propositionen 
till nya PBL framgår det att det inte är 
tillräckligt tydligt när områdesbestämmelser 
ska användas i stället för detaljplan. 
Detta antas vara orsaken till att 
områdesbestämmelser inte används så 
ofta.65

I och med nya PBL breddades möjligheterna 
att använda områdesbestämmelser för 
andra ändamål än översiktsplanens eller 
riksintressets syften. För att bestämma 
grunddragen i användningen av mark 
och vatten krävs dock fortfarande att 
områdesbestämmelsen upprättas för att 
stärka riksintresset eller översiktsplanens 
syfte.66

5.3.4. Överprövning till regeringen

Länsstyrelsen ska granska kommunens 
detaljplaner och kan överpröva och upphäva 
en antagen plan om den innebär påtaglig 
skada alternativt påtagligt försvårar för ett 
riksintresse67. Kommunen kan överklaga 
länsstyrelsens beslut om upphävning av 

65 Prop. 2009/10:170 s 220-221
66 Ibid.
67 11 kap §10 PBL

detaljplan eller bygglov till regeringen68. 
Efter samråd med de berörda centrala 
myndigheterna, beslutar regeringen om 
upphävandet är riktigt eller om planen 
ska bli gällande. Regeringen är alltså den 
aktör som ytterst avgör om vad som är 
riksintresseant och vad som ska prioriteras.

5.3.5. Överprövning i Mark- och miljö-
domstolen

Då ett beslut i överklagas av enskild person, 
prövas det först av länsstyrelsen och därefter 
i Mark- och miljödomstolen och i Mark- 
och miljööverdomstolen. Det har hänt att 
Mark- och miljööverdomstolen har gjort en 
egen bedömning huruvida ett område är 
av riksintresse eller inte, med hänvisning 
till allmän god hushållningssynpunkt och 
på liknande vis har man valt att inte pröva 
två angivna och motstående intressen då 
det ena intresset kan antas påtagligt skada 
natur- och kulturvärden69. I andra fall har 
domstolen valt att inte pröva annat än om 
länsstyrelsens bedömning grundades på 
godtagbart underlag70.

5.4. OM HUSHÅLLNINGS-
BESTÄMMELSERNAS FRAMVÄXT

Den historiska tillbakablick som presenteras 
här utgår från en grov indelning av 
bestämmelsernas framväxt utifrån de 
lagar som reglerat dem. Under de olika 
epokerna har olika synsätt på hur de statliga 
intressena ska hanteras vuxit fram och 
synen på hur kommunerna ska arbeta med 
riksintressena i planeringen förändrats. 
Grundtanken att de ska främja en social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet har dock 
funnits med i alla perioderna. 

Den första epoken som behandlas är den 

68 13 kap §5 PBL
69 SOU 2009:45 s. 86; 102
70 Dagens samhälle (2013) http://www.
dagenssamhalle.se/debatt/regeringsrad-domstolen-
doemde-fel-i-slussen-malet-7065 (2014-01-05)
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fysiska riksplaneringen. Riksplaneringen 
verkade genom riktlinjer och vissa ändringar 
i lagar som Byggnadsstadgan. Nästa fas 
inleds i och med att Plan- och bygglagen och 
Naturresurslagen utarbetas och blir gällande. 
Dessa två lagar präglas av en likartad syn på 
planerings- och miljöfrågor. Sista skedet blir 
därmed Miljöbalkens införande och skiftet 
ifrån planeringsparadigm till miljöparadigm.   

5.4.1  Den fysiska riksplaneringen

Idén om riksplanering har sina rötter långt 
tillbaka och kom att diskuteras politiskt 
i större omfattning under 40-talet, men 
det var först under 60-talet som partierna 
kunde enas om behov och omfattning 
av planeringen. Centern och folkpartiet 
förespråkade en riksplanering för att 
skydda den enskilda äganderätten. Som 
exempel tas fritidshusägarens rätt att 
slippa industrietableringar runt knuten. 
Socialdemokraterna använder liknande 
argument men en annan formulering; 
riksplaneringen behövs för att skydda det 
gemensamma, det som är av allmän nytta.71

Under 60-talet tillförs även miljöfrågan som 
ett argument för riksplanering som enar de 
tre mittenpartierna, och ekologisk grundsyn 
blev ett använt begrepp. Med stöd från 
Folkpartiet och Centern initieras den fysiska 
riksplaneringen under en Socialdemokratisk 
regering.72

1967 inleddes förarbetet till den fysiska 
riksplaneringen73. Metodstudier och 
inventeringar gjordes under övergången 
mellan 60- och 70-tal, och resultatet 
publicerades i SOU 1971:75 Hushållning 
med mark och vatten.  Det är främst det 

71 Strömgren (2007) Samordning, hyfs och reda, 
Uppsala: Uppsala universitet, s 135-136.
72 Ibid. s 137;139. Strömgren menar att det bildas en 
“diskursiv koalition” mellan Folkpartiet, Centern och 
Socialdemokraterna.
73 Forsberg (1992) En politisk nödvändighet, Linköping: 
Linköpings universitet, s. 11. Forsberg utgår från att 
förarbetet till riksplaneringen annonserades 1966, medan 
prop. 1975:1 s 2, använder 1967 då förarbetet inleddes.

förändrade samhället som beskrivs som 
orsaken till att en nationell planering 
behövs. Industrialisering, urbanisering och 
fritidsbebyggelse orsakar miljöproblem 
bland annat på grund av att mark och 
naturresurser tas i anspråk74. I denna 
SOU presenteras även grunderna för 
planeringsmetodiken som även kommer att 
prägla riksintressenas utformning. 

I efterföljande prop. 1972:111 läggs fokus 
på “meningsfylld kommunal planering”, 
vilket kan tolkas som att man efterfrågar 
pragmatiska riktlinjer. Ett annat viktigt 
ställningstagande är att statens inflytande 
skulle ökas men utan att inskränka 
kommunernas planmonopol75. Sambandet 
mellan regionalpolitik och riksplaneringen 
beskrivs som viktigt i SOU 1979:54 då 
intressekonflikter i fråga om ett markområde 
i vissa fall bör lösas med ett regionalt 
perspektiv. Konflikten mellan bevarande 
av högvärdig jordbruksmark och behov av 
mark för bebyggelse nämns som ett sådant 
fall där ett regionalt perspektiv ibland måste 
anläggas76.

I och med riksdagsbeslutet med anledning 
av prop. 1972:111 inleds programskedet 
för riksplaneringen. Enligt en PM från 
Bostadsdepartementet har vid slutet av 
programskedet 272 av de 278 kommunerna 
upprättat och i många fall antagit 
kommunala program för hur riktlinjerna för 
riksplaneringen ska uppfyllas. Under 1975 
tog regeringen ställning till kommunernas 
program genom länsvisa beslut. Det samlade 
resultatet av programskedet redovisades 
för riksdagen i prop. 1975/76:177. I 
propositionen framstår det som att 
programarbetet har fungerat bra utan 

74 SOU 1971:75 Hushållning med mark och vatten, s 
21-23.
75 Prop. 1972:111 s. 310-314
76 SOU 1979:54 Hushållning med mark och vatten 2, s 
15-16
77 Bostadsdepartementet, PM 1975-12-11, Statliga 
myndigheters redovisining av planeringsskedet i den 
fysiska riksplaneringen.
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några större brister. Det största problemet 
verkar vara att det inte finns tillräckligt 
med resurser i kommuner och länsstyrelser 
för att göra de utredningar som behövs 
och man har varit tvungen att dra ner på 
andra verksamheter. Flera remissinstanser, 
däribland planverket, menar att ökade 
statsbidrag behövs78.

Därefter övergår arbetet i planeringsskedet. 
I en promemoria från Bostadsdepartementet 
ges riktlinjer för hur planeringsarbetet 
ska ske79. Kommunerna ska redovisa 
kommunöversikt, markdispositionsplaner 
för vissa områden och övriga särskilda 
redovisningar till länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen ska därefter i samråd med 
övriga regionala organ ställa samman och 
utvärdera kommunernas planer. Därefter 
ska endast de punkter där länsstyrelse 
och kommun inte är överens redovisas 
till regering och centrala myndigheter. 
Hur detta arbete genomfördes beskrivs i 
prop. 78/79:213 där kommunernas arbete, 
samråden med länsstyrelsen och olika 
kommittéers utredningar framställs som 
mycket lyckade.80

Överväganden inför det kommande arbetet, 
det rullande planeringsarbetet, behandlas 
i SOU 1979:5481. Efterfrågan på en tydlig 
lagstiftning har tidigare lyfts i prop. 75/76:1 
men i SOU 1979:54 finns skrivelser om 
en ny plan- och bygglag som under 1978 
utreddes i bostadsdepartementet82. I slutet 
av utredningen finns en tidplan för hur det 
vidare arbetet med FRP ska gå till. Man 
tänker sig att nya behov ska utredas och 
införas på liknande vis som de ursprungliga 
riktlinjerna togs fram, med ett metod-, 
program- och planeringsskede.

78 Prop 75/76:1 s12
79 Bostadsdepartementet, PM 1975-12-11, Statliga 
myndigheters redovisining av planeringsskedet i den 
fysiska riksplaneringen.
80 Prop 1978/79:213, s. 7-8
81 SOU 1979:54 Hushållning med mark och vatten 2
82 Ibid.  s 189

Den sista propositionen om fysisk 
riksplanering kommer 198183. Propositionen 
innehåller former för den fortsatta 
planeringen och hur kontroll av att 
riktlinjerna följs upp och även här framförs 
behovet av att lagreglera riksintressena.  Det 
officiella avslutandet av planeringsskedet för 
den fysiska riksplaneringen blir 1982.

5.4.2 Riktlinjerna blir lagreglerade

Under 60- och 70-talen kom demokratin 
i planeringen i fokus. De storskaliga 
bostadsområden som uppfördes under 
miljonprogrammet, sanering i innerstäderna 
och en allt mer politiskt aktiv allmänhet 
förde diskussionen till riksdagen om 
planeringens svårtillgängliga och 
odemokratiska process. Under 70-talet 
genomförs utredningar av den gällande 
Byggnadslagen från 1947. Utredningarna 
följs upp av utredningar om en ny Plan- och 
bygglagstiftning men först 1985 presenteras 
ett lagförslag.84

Plan- och bygglagen ersatte fyra 
lagar om planering och byggande, 
däribland byggnadslagen från 1947 
och lagen om påföljder och ingripande 
vid olovligt byggande m.m. PBL blir 
därmed en bygglagstiftning utformad 
för samhällsplanering, inte enbart 
stadsplanering, och behandlar hela 
kedjan från plan till prövning. Modell 
för det kommuntäckande planverktyget 
översiktsplan blir kommunöversikterna 
från den fysiska riksplaneringen, och 
inte generalplanen från den tidigare 
lagstiftningen.85

PBL reglerar processen och verktygen 
för planering. Riktlinjerna i den fysiska 

83 Prop 1980/81:183
84 Strömgren (2007) Samordning, hyfs och reda, 
Uppsala: Uppsala universitet, s 155.  Tittar man i ett 
register över ändringarna av lagen ser man att sedan 
införandet har lagen ändrats minst en gång per år. Redan 
samma år som den trädde i kraft ändrades dem två 
gånger.
85 Prop 1985/86:1 s. 2-10; Prop 1985/86:90 s. 91
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riksplaneringen infogas inte i PBL, utan får 
istället utgöra grunden för Naturresurslagen 
som utarbetas parallellt med PBL. NRL:s 
bestämmelser ska användas i plan- och 
byggprövningar samt i miljömål som 
är reglerade i bland annat vattenlagen, 
miljöskyddslagen och flera andra lagar.86  

I prop. 85/86:3 görs bedömningen att 
kriterierna för kunskapsunderlaget till 
riksintressena måste preciseras för att 
kunna passa in i ett lagsammanhang. 
Bland annat eftersom det hade angivits 
mycket stora områden för naturvården, 
kulturminnesvården och friluftslivet. 
Det kan inte anses rimligt att alla dessa 
områden behandlas med samma varsamhet, 
enligt regeringen. Områdenas kvaliteter 
och de hänsynskrav som bör ställas måste 
preciseras.87

5.4.3 Riksintressen överförs till 
miljöbalken

År 1989 tillsätts en kommitté för översyn 
av miljölagstiftningen. Under 90-talet 
växer miljöfrågan i betydelse och inträdet 
i EU 1995 medför ett antal direktiv om 
bland annat naturvård som ska bakas 
in i lagstiftningen. 1997 publiceras den 
proposition som ska bli grunden för 
Miljöbalken88.

Slagordet ekologisk grundsyn som användes 
under den fysiska riksplaneringen, byts 
nu ut mot hållbar utveckling och blicken 
lyfts från det nationella till det globala89. 
Hushållningsbestämmelserna i 2 kap och 3 
kap NRL införs i miljöbalken utan ändringar; 
sakinnehåll, prövning och ansvarsfördelning 
är desamma som förut90.  Den ursprungliga 
tanken med riksintressen står fast, och 

86 Prop 1985/86:3 Lag om hushållning med 
naturresurser m.m.
87 Prop 1985/86:3 Lag om hushållning med 
naturresurser m.m.
88 Prop 1997/98:45 s. 1-3;150-151
89 Ibid. s. 157
90 Prop 1997/98:45 s. 561-562

skillnaden ligger i att NRL-bestämmelserna 
blir en del av ett större sammanhang.

Vissa förändringar sker efter Miljöbalkens 
ikraftträdande. Miljöbedömning krävs 
sedan 2004 för översiktsplaner, en 
ny Plan- och bygglag har trätt i kraft 
och översiktsplanering verkar ha fått 
ett litet uppsving till följd av detta91. 
Rationalistisk planeringsteori har fått större 
konkurrens från nyliberalism och en mix av 
planeringsmetoder används92. 

91 Boverket (2011) Boverkets uppsiktsrapport- planering 
och byggande under 2010 Karlskrona: Boverket s. 15 se 
även s. 24
92 Fredriksson (2010) Planning in the new reality- 
Strategic Elements and Approaches in Swedish 
Municipalities Stockholm: Kungliga tekniska högskolan s. 
74
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Figur 2: FRP-ormen, modell över arbetsprocess för fysisk riksplanering. Källa: Statens planverk, 1978 Den fysiska 
riksplaneringen är ett system för samordning av många instanser.

Figur 3: Ansvarsfördelning enligt SOU 1979:54. Källa: Figur 15:1 Former för fortsatt fysisk riksplanering, SOU 
1979:54 Hushållning med mark och vatten 2, s 200. Figuren är en avbildning.
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5.5. ANVÄNDNINGEN AV 
SYSTEMMODELLER 
Syftet med att studera olika systemmodeller 
är att förtydliga hur processen kring 
riksplanering och riksintressen tolkas och 
återges. En modell är inte en komplett 
återgivning utan används för att visualisera 
processer och liknande. Dessa modeller ger 
en bild av vad olika tolkare ansett vara det 
centrala i planeringsinsatsen. För att kunna 
göra en jämförelse mellan dessa modeller 
krävs det att man bortser från det faktum 
att de beskriver olika skeden och fenomen i 
den nationella planeringens framväxt.

5.5.1. Modeller som beskriver den fysiska 
riksplaneringen.

Stencil K från 1969 (figur 1) visar i 
detalj hur arbetet med inventeringar och 
underlag till den fysiska riksplaneringen 
har gått till. Processen var visserligen 
mer cyklisk än vad modellen visar93, men 
principen är densamma. Processen inleds 
med inventeringar, därefter arbetas ett 
förslag fram som slutligen fastställs 
genom ett politiskt ställningstagande. 
Allmän debatt finns med i två skeden, 
i anspråksinventeringarna och under 
remissbehandlingen av planförslaget. Denna 
skiss visar förfarandet från inventeringar till 
riktlinjer. Förfarandet påminner mycket om 
hur dagens planprocess är uppbyggd.

Under riksplaneringen togs det fram flera 
modeller för att beskriva arbetsprocessen. 
FRP-ormen (figur 2) är kanske den mest 
kända. Här beskrivs hur intresseanspråken 
behandlas i de olika instanserna från 
statliga myndigheter till länsstyrelse och 
kommun och sedan upp igen. Ormen tar inte 
heller slut, pilen fortsätter mot en okänd 
framtid. Modellen bekräftar att synsättet 
var mycket långsiktigt och tanken var ett 
kontinuerligt arbete. Fysisk riksplanering 
som arbetsmetod skulle fortsätta, även om 
förutsättningar och samhället ändrades.

Ett mer detaljrikt sätt att se på 
ansvarsfördelningen mellan de 
olika myndighetsnivåerna kan ses i 
SOU 1979:54(figur 3). Den statliga 
nivån är här nedbruten i fyra delar. 
Statens planverk, Naturvårdsverket 
och Havsresursdelegationen har ett 
överordnat ansvar för att upprätthålla en 
god hushållning med mark och vatten. 
Ajourhållning av riksöversikterna ansvarar 
de sektorsansvariga myndigheterna 
för, medan länsstyrelsen förmedlar och 

93 Karlsson, Näsvall, Svenson & Thufvesson(1986) Hur 
planeras Sverige? Stockholm: Liber förlag s. 134-135

Figur 1: Beskrivning av arbetsprocessen för 
fysisk riksplanering. Källa: Fysisk riksplanering 
Kommunikationsdepartementet Stencil K 1969:13. 
Figuren är en avbildning
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sammanställer underlag både uppåt och 
nedåt i hierarkin. Kommunerna arbetar 
med att säkerställa riktlinjerna genom 
fortlöpande planering.

I en jämförelse mellan dessa modeller kan 
man se vissa innehållsmässiga skillnader. 
”Allmän debatt” finns bara med som en 
aspekt i Stencil K. I det skede som FRP-
ormen skapas får kommunen representera 
medborgarna fullt ut och inte heller i SOU 
1979:54 nämns någon allmän debatt. I 
boken ”Hur planeras Sverige?” förklaras 
stencil K. Här står det att dialog förs med 
representanter från intresseföreningar m.m. 
under inventeringsarbetet. Detta kan vara 
den form av ”allmän debatt” som stencilen 
hänvisar till. 

Den allmänna debatten upphör under de 
efterkommande åren då endast dialog 
mellan myndigheterna fördes. FRP-ormen 
beskriver en planeringsfas före den ”rullande 
planeringen”, och det går inte att utesluta 
att man tänkte sig att den allmänna 
debatten skulle tas upp igen när den 
rullande översynen av anspråken påbörjades. 

När översiktsplanen blir formaliserad i 
PBL, läggs vikt vid att medborgare ska få 
möjlighet att påverka  planen94. 

I dagens samhälle, med tanke på de 
internetbaserade diskussionsforum 
som finns idag, är en dialog med 
intresseföreningar knappast att likställas 
med en allmän debatt.

5.5.2. Aktuella modeller av riksintresse-
processen

Under Boverkets pågående arbete med 
att förbättra sin roll som samordnade 
myndighet har man publicerat en modell 
över arbetsprocessen för riksintressen (figur 
4) och hur sambandet mellan riksintressen 
och översiktsplanen ser ut (figur 5) på 
sin hemsida. Figur 4 visar hur processen 
för att peka ut riksintresseanspråk går 
till. Från tillhörande text framgår det att 
”beslutande myndighet” är domstol95. 
Modellen visar en dialog, men den visar 

94 Prop. 85/86:1 s. 135
95 Boverket (2013) http://www.boverket.se/
Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Teman/
Riksintressen/Riksintressen-fran-ansprak-till-beslut/ 
(2014-01-05)

Figur 4: Processen från anspråk till beslut. Källa: 
Boverket (2013) http://www.boverket.se/Vagledningar/
PBL-kunskapsbanken/Teman/Riksintressen/
Riksintressen-fran-ansprak-till-beslut/  (2014-01-05)

Figur 5: Redovisning av riksintressen i översiktsplanen. 
Källa: Boverket (2013) http://www.boverket.se/
Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Teman/
Riksintressen/Riksintressen-fran-ansprak-till-beslut/ 
(2014-01-05)
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inte vilka underlag eller beslut som de 
olika myndigheterna ansvar för. Den visar 
inte heller hierarki på samma sätt som 
i modellerna från riksplaneringstiden. 
Länken mellan kommun och beslutande 
myndighet är inte heller återgiven i sin 
komplexitet, riksintresseanspråken prövas 
genom länsstyrelsen upphävande av plan 
eller bygglov och därefter kan kommunen 
överklaga beslutet till regering. Det är alltså 
ingen direkt länk mellan kommun och 
beslutande myndighet.

Figur 5 illustrerar att kommunerna i sin 
översiktsplan diskuterar bland annat 
riksintressen. Modellen visar en dialog 
mellan kommunen och medborgare.  

I Riksrevisionens rapport från 2013 
finns en figur över aktörer och deras 
ansvarsområde (figur 6). I rapporten finns 

en bildtext till figuren som förklarar att 
den är förenklad. Figuren visar varken 
process för överprövning eller hur 
riksintressena uppdateras. Det första som 
är något märkligt med denna modell är 
att man väljer att lägga in att regeringen 
utser ansvariga sektorsmyndigheter, 
vilket redan är genomfört och finns med i 
lagstiftningen, men inte regeringens ansvar 
att genom direktiv eller regleringsbrev 
följa upp myndigheternas arbete med 
riksintresseanspråken96. Det andra 
problemet med denna modell är de 
enkelriktade pilarna som skiljer sig från de 
övriga modellernas tvåvägskommunikation. 
Modellen visar ett tydligt hierarkiskt 
perspektiv, vilket kan tolkas som att 

96 Regeringen har bland annat gett Boverket i uppdrag 
genom regleringsbrev 2006 och 2012 att återrapportera 
till regeringen hur arbetet med riksintressena fortlöper.

Figur 6: Aktörer och ansvar inom ramen för riksintressesystemet. Källa: Riksrevisionen (2014) RIR 2013:21 Statens 
hantering av riksintressen- ett hinder för bostadsbyggande. Stockholm: Riksrevisionen. s. 20
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Riksrevisionen inte har beaktat att 
kommunerna har möjlighet att själva 
utreda och pröva riksintresseanspråkens 
omfattning.

5.6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Hushållningsbestämmelserna var i stor 
utsträckning redan definierade när de 
fördes in i NRL, både innehållsmässigt 
och avgränsningsmässigt. Den rationella 
planeringsteori som dominerade under 
tiden för den fysiska riksplaneringen 
innebar att anpassningsbarhet och dialog 
mellan myndigheter var i fokus, vilket 
kompletteras med demokratisk insyn i 
lagstiftningen. När miljöbalken införs 1998 
förändras diskursen något mot kalkylerande 
rationalism Detta resulterar i diskussioner 
om nationell planering sköts bäst genom 
hushållningsbestämmelserna eller om 
det är dags att pröva andra sätt. Emmelin 
och Lerman nämner att en användning av 
åtgärdsprogram och miljömål kan fungera 
som ett alternativ97. De 16 nationella 
miljömålen, regionala miljömål och 
miljökvalitetsnormer behandlas vanligtvis 
i översiktsplaneringen, sida vid sida med 
hushållningsbestämmelserna. 

Under den fysiska riksplaneringen och 
även efter har systemmodeller använts 
för att förtydliga samband och processer. 
Dessa har varit hierarkiska och redovisat 
myndigheternas arbete. Dagens modeller 
skiljer sig från de äldre i både beskrivningen 
av process och hierarki.

97 Emmerlin, L. & Lerman, P. (2006) Styrning av 
markanvändning och miljö Anvsvarskommittéen s. 15
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I detta kapitel sammanfattas  i en 
interventionsteori baserad på analys av 
dokumentation och modellanvändning. Sist i 
interventionsteorin konstrueras en modell.

6.1. VÄRDETEORI

Under efterkrigstiden tog industrialiseringen 
fart i Sverige, vilket i sin tur ledde till 
att både välfärden och fritiden ökade. 
Detta resulterade i stora exploateringar 
som i sin tur skapade diskussioner om 
hur marken kan användas på bästa sätt. 
Som diskuteras under avsnitt 5.4.1. Den 
fysiska riksplaneringen ansåg Centern och 
Folkpartiet att det värde som behövde 
skyddas var den enskilda äganderätten 
medan socialdemokraterna ansåg att det var 
den allmänna nyttan som behövde skyddas. 
I ett senare skede kommer den ekologiska 
aspekten in i värdeteorin.

6.2 INVERKANSTEORINS OCH DESS 
UTVECKLING

Under perioden då riksplaneringen utvecklas 
och genomförs är den rationalistiska 
planeringsteorin dominerande98. Det 
offentliga, stat och kommun, hade mycket 
makt och arbetade proaktivt med storskaliga 
program. Samhället skulle förändras och en 
allomfattande och anpassningsbar planering 
efterfrågades som kunde omvärderas om 

98 Forsberg, H. (1992) En politisk nödvändighet, 
Linköping: Linköpings universitet, s. 11. Strömgren, 
A. (2007) Samordning, hyfs och reda, Uppsala: Uppsala 
universitet, s. 40

6. HUSHÅLLNINGSBESTÄMELSERNAS 
INTERVENTIONSTEORI

utvecklingen tog en annan riktning än 
vad man hade förutspått99. Den fysiska 
riksplaneringens riktlinjer skulle tillämpas 
med hjälp av flera befintliga lagar, men inte 
bindas fast i någon specifik lag100. 

Riksplaneringens verkansteori består 
av fyra element som presenteras i SOU 
1971:75. Den första grundpelaren är att 
riksplaneringen inte ska vara bindande utan 
vägledande:

”Det är givetvis inte möjligt att i en fysisk 
riksplanering ge bindande besked för 
en avlägsen framtid. Vid de avvägningar 
som måste göras bör emellertid 
sådan planering kunna ge förbättrat 
underlag för en saklig debatt och väl 
underbyggda beslut.”101

Detta är ett kompromissalternativ mellan 
den bindande riksplanering som på 
40-talet förespråkades av vänstern och 
högerns motstånd till att överhuvudtaget 
riksplanera102. Den icke bindande planen är 
därmed den medelväg som är avgörande för 
att planeringen skulle kunna genomföras 
med ett brett politiskt stöd.

Nästa pelare är den att riksplaneringen 
ska fungera som en avvägning mellan 
bevarandeintressen och nyttjandeintressen. 

99 Strömgren (2007) Samordning, hyfs och reda, 
Uppsala: Uppsala universitet, s 129-131
100 Forsberg (1992) En politisk nödvändighet, Linköping: 
Linköpings universitet, s 90-91
101 SOU 1971:75, s 23
102 Strömgren (2007) Samordning, hyfs och reda, 
Uppsala: Uppsala universitet, s 103-105. En vägledande 
översiktlig planering föreslogs redan i SOU 1945:15, se 
ibid. s. 92-94.
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Det handlar alltså inte om att ett intresse 
alltid ska ha förtur, med undantag för 
försvaret, utan det ska bedömas från fall 
till fall vilket som är den mest lämpliga 
markanvändningen:

”Huvudprincipen för fysisk riksplanering 
är att mot varandra väga skilda anspråk 
riktade mot viktiga naturresurser … 
Förenklat kan man säga att den fysiska 
riksplaneringens uppgift är att göra 
en avvägning, där önskan att bevara 
dessa resurser intakta, dvs. nyttiggöra 
dem utan att förändra dem, ställs mot 
olika önskemål att exploatera dem, dvs. 
utnyttja dem så att de förändras.”103

Konflikternas existens är därmed en 
förutsättning för riksplaneringen, och syftet 
är att lösa dem med en vägning av olika 
aspekter och en bedömning av vilket intresse 
som innebär bäst hushållning med mark- och 
vattenresurserna.

Den tredje grundpelaren är den dynamiska 
aspekten av planeringen, den ska förnyas i 
takt med att behoven förändras.

”De i denna promemoria anförda 
synpunkterna och förslagen avseende 
det fortsatta arbetet, särskilda 
utredningar m.m. förutsätter att en 
fysisk riksplanering skall bedrivas i form 
av en rullande planering, dvs. att arbetet 
skall pågå kontinuerligt och resultaten 
presenteras tid efter annan.” 104

Förslaget i prop. 1980/81:183 om den 
rullande planeringen lägger ett stort 
ansvar på kommuner och länsstyrelser. 
Kommunerna ska uppmärksamma 
förändringar och precisera avgränsningar 
genom prövning i plan medan länsstyrelsens 
uppdrag blir att samråda med kommunerna 
och rapportera till statsmakten.105

Den fjärde pelaren är samarbete mellan stat 
och kommun är viktigt, framförallt för den 
slutliga avgränsningen av intresseområdena i 

103 SOU 1971:75, s 26-27
104 Ibid., s 439
105 Prop 1980/81:183 s. 8

plandokument:

”Generalplaneringen enligt ovan bör 
omfatta områden som avgränsas 
närmare i samråd med berörda 
kommuner och länsstyrelser.”106

Riksplaneringen skulle innebära att 
staten fick större inflytande i planeringen, 
men utan att inskränka kommunernas 
planmonopol107. Statens brist på 
inflytande var en fråga som behandlades i 
riksplaneringens förarbeten. De planärenden 
som nådde central instans berörde ofta 
detaljfrågor snarare än frågor av nationell 
betydelse vilket orsakade irritation på 
departementet108. Detta skulle alltså lösas 
genom ett bättre samarbete mellan stat och 
kommun.

Som nämnt ovan är det i det kommunala 
arbetet som den precisa avgränsningen av 
riksintressen skulle göras. Kommunerna 
skulle samråda med respektive länsstyrelse 
och antas där föra fram sina åsikter 
om riksintressena och eventuella 
förändringsbehov. Länsstyrelserna var också 
aktiva och meddelade uppåt om det förelåg 
behov av förändringar.109

Kommunöversikt och 
markdispositionsplaner blir det viktigaste 
instrumenten för den kommunala 
tillämpningen av riksplaneringens riktlinjer. 
Ramarna för hur översiktsplanen formas 
i den kommande Plan- och bygglagen 
speglar på många vis de tankar som finns i 
riksplaneringens kommunala planer. 

Även detaljerade planer och andra 
tillståndsprövningar sågs som en del av 
avgränsningsarbetet. Riktlinjerna skulle 
ingå i den kommunala planprocessen, inte 
enbart i översiktsplanen. Behovet av att i 
översiktsplanen rapportera om riksintressen 

106 SOU 1971:75, s 446
107 Prop. 1972:111 s. 310-314
108 Forsberg (1992) En politisk nödvändighet, 
Linköping: Linköpings universitet, s. 52-53
109 Prop 1980/81:183 s. 8
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som inte ändras eller påverkas ses som 
mindre under den rullande planeringen 
än vad den var under framtagandet av 
områdena110. 

6.2.1. Förändringar i synen på lagstift-
ning

Under 80-talet kommer nyliberala influenser 
till Sverige111. Detta speglas dock inte så 
mycket i plan- och bygglagstiftningen utan 
det är till och med så att den rationella synen 
på planeringsprocessen stärks112. 

I inledningen till propositionen till PBL 
beskrivs ett ökat medborgarinflytande, 
frihet och ansvar för den enskilde och 
decentralisering som delar av syftet med 
lagen113. Detta menar Blücher är vad som 
också hände; det statliga inflytandet 
minskades och den enskildes rätt stärktes 
genom förbättrade villkor för ersättning114.

Plansystemet byggs upp på följande 
vis. En kommuntäckande och aktuell 
översiktsplan blir obligatorisk för alla 
kommuner. Översiktsplanen är vägledande 
och kan fördjupas för delar av kommunen. 
Områdesbestämmelser, som har en bindande 
verkan, kan upprättas då det finns behov 
att säkra översiktsplanens intentioner utan 
att en detaljplan upprättas. Detaljplanen 
är bindande och ersätter stadsplan och 
byggnadsplan. Slutligen kan en regionplan 
upprättas om flera kommuner behöver 
samordna sin planering. Riksintressena 
knyts till planarbetet genom att NRL ska 
tillämpas i all planläggning.

Kommunernas fortsatta arbete med 
riksintressena efter NRL:s och PBL:s 
ikraftträdande kommer att handla om 
110 Ibid. s. 8
111 Strömgren (2007) Samordning, hyfs och reda, 
Uppsala: Uppsala universitet, s 193
112 Ibid. s. 189
113 Prop 1985/86:1 s. 68
114 Blücher (2006) 1900-talet - Det kommunala 
planmonopolets århundrade, Planering med nya 
förutsättningar, Linköping: Linköpings university 
electronic press. S 147

att upprätta en formell översiktsplan 
och hålla den aktuell. För säkerställandet 
av översiktsplanens intentioner ska 
detaljplaner och områdesbestämmelser 
upprättas; detaljplaner där det krävs enligt 
lagstiftningen och områdesbestämmelser där 
det inte krävs men där det ändå finns behov 
av att reglera markanvändningen.115

6.2.2. Planparadigmet övergår till 
miljöparadigm

Trots att det inte sker några ändringar 
av lagreglerna om riksintressena sker det 
en förändring genom införandet av dem i 
Miljöbalken. Placeringen i MB öppnar för 
ett nytt sätt att tänka kring behandlingen 
av områdena. Planering handlar i grund och 
botten om att förändra markanvändningen, 
och har utvecklats till en kommunikativ 
rationalitet bestående av förhandlingen 
och avvägningen mellan olika intressen. 
Detta synsätt har präglat såväl Plan- 
och bygglagen, som behandlingen av 
riksintressen i såväl riksplaneringen som 
Naturresurslagen. Miljövetenskapen baseras 
istället på ett tankesätt där bevarande och 
ett återställande av ett naturligt tillstånd 
är i fokus. Man kan räkna och mäta om 
miljön är bra eller dålig med hjälp av 
olika kvalitetsnormer och målvärden. 
Detta är kalkylerande rationalitet och 
det tankesätt speglas i Miljöbalken. 
Detta innebär att diskursmässigt hamnar 
hushållningsbestämmelserna längre 
ifrån PBL. Kan detta kan ha påverkat 
synen på dem; är de exakta eller en 
utgångspunkt för diskussion? I och med 
hushållningsbestämmelsernas placering 
i miljöbalken följer det också logiskt 
att diskutera instansordningen, ska de 
överprövas till Regeringen enligt PBL eller 
till Mark- och miljööverdomstolen som i 
Miljöbalken116?

115 Prop 1985/86:3 Lag om hushållning med 
naturresurser m.m. s. 31
116 SOU 2009:45 s. 85
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Figur 7: Systemmodell över planprocessen för riksintressen.

Intresset för översiktsplanering under tiden 
då Miljöbalken infördes var svagt. Många 
kommuner upprättade en översiktsplan 
i början av 90-talet, medan under senare 
delen av 90-talet antogs endast ett fåtal117. 
Konsekvensen av att den översiktliga 
planeringen blev eftersatt är att inte 
heller riksintressena hanterades som 
lagstiftaren avsåg. År 2004 införs krav på 
miljöbedömning av planer i miljöbalken 
vilket innebär att konsekvensanalyser 
får ett större utrymme i planarbetet118. I 
konsekvensanalysen hanteras framförallt 
5 kap. MB (miljökvalitetsnormerna) och de 
nationella miljömålen, vilket ytterligare kan 
ha urholkat planparadigmets riksintressen 
i jämförelse med miljöparadigmets mätbara 
miljömål.

117 Boverket (2011) Boverkets uppsiktsrapport- 
planering och byggande under 2010 Karlskrona: Boverket 
s.15
118 SFS 2004:606, 6 kap. 1 § MB

6.3. SAMMANFATTNING OCH 
KONSTRUKTION AV MODELL

Den fysiska riksplaneringen genomfördes 
på grund av aktuella konflikter men det 
faktum att hela Sverige kartläggs, även 
de delar av landet som vid tiden inte var 
utsatta för markkonflikt, kan tolkas som att 
interventionen är tänkt att ge resultat och 
hindra oönskad utveckling under en väldigt 
lång tid efter införandet. Underlag och 
planer är tänkta att arbetas fram genom ett 
planeringsförfarande som även inkluderar 
allmänheten i viss grad. Kommunikation 
och samverkan mellan de olika nivåerna i 
myndighetshierarkin är en central del av 
systemet. 
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Interventionens värde- och inverkansteori 
kan sammanfattas på följande vis:

Värdet som ska bevaras alternativt 
skyddas från hinder mot framtida 
exploatering genom riksintressen är 
de naturresurser som är av nationellt 
intresse. Dessa anses vara hotade av en 
ökad industrialisering och urbanisering. 
Ett bevarande av och hushållning med 
dessa naturresurser kommer att leda till 
en hållbar utveckling.

Hushållningsbestämmelserna ska 
inverka genom en planeringsprocess 
som är samordnad mellan flera olika 
myndigheter och myndighetsnivåer. 
Samordningen är hierarkisk med 
riksdag, regering och domstol som 
högsta beslutsfattare; kommunerna 
som genomförare och medborgarna som 
mottagare.

Figur 7 (föregående sida) är en systemmodell 
över planeringsprocessen som riksintressena 
är tänkt att genomgå. Den beskriver den 
rullande planeringen på ett vis som är 
jämförbart med modellerna använda under 
riksplaneringstiden. Här finns samtliga 
moment med, från från riksintresseanspråk 
till fastställelse genom överprövning.

På nästa sida (figur 8) illustreras systemet 
enligt metoden för inverventionsteori. 
Modellen visar hur interventionen 
förutsätter ett aktivt planarbete från flera 
nivåer av maktutövare. Modellen illustrerar 
även att det är de statliga, regionala och 
lokala myndigheterna som är tänkta att på 
ett objektivt sätt kunna göra avväganden 
mellan olika intressen. Slutmottagaren, som 
här kallas “Samhället i stort”, är inte delaktig 
i processen mer än genom den representativa 
politiken. Medborgardeltagande sker i 
översiktsplaneförfarandet, men då det inte 
är kommunen själv som har makten över 
riksintresseanspråken blir medborgarens 

möjlighet att påverka än mindre än i 
andra planeringsfrågor. Tolkningen av att 
allmänheten i huvudsak ses som en passiv 
mottagare görs på grund av avsaknaden 
av medborgarperspektiv i det studerade 
materialet. Detta antagande styrks av de 
modeller för fysisk riksplanering i tidigare 
avsnitt, där myndigheternas gemensamma 
arbete är i fokus. Figur 8 innehåller inte 
processen för överprövning trots att en 
viktig del av riksintressehanteringen. 
Det normala är dock att kommun och 
länsstyrelse är eniga om användningen för 
ett område, och överprövning sker endast i 
undantagsfall.
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Figur 8: Systemmodell utformad enligt metoden för interventionsteori.
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7. REDOVISNING I ÖVERSIKTSPLANEN

Norrköping Söderköping Valdemarsvik Västervik Oskarshamn

ÖP -90 

(landsbygden)

ÖP05 ÖP90 ÖP2000 ÖP2000

ÖP 2002 

(centralorten)

ÖP12 samråds-
handling

Ny ÖP, dialogfas ÖP2025 

antagande-
handling

Ny ÖP, dialogfas

GÖP 2010 

(gemensam 
Linköping- 
Norrköping)
ÖP Landsbygden, 
dialogfas

Tabell 3: Tabell över kommunernas översiktsplaner

I detta avsnitt beskrivs hur kommunerna 
har redovisat riksintressena i sina 
översiktsplaner. Slutligen görs en analys av 
hur pass bra underlag det finns för fortsatta 
bedömningar.

7.1. NORRKÖPING

7.1.1 Sammanfattning

Norrköping har en översiktsplan i flera lager;

Gemensam översiktsplan framtagen 
tillsammans med Linköping

Översikts- och utvecklingsplan för 
Norrköping stad

Översiktsplan för landsbygden. 

Den gemensamma översiktsplanen 

behandlar planeringsförutsättningar och 
strategier utifrån ett regionalt perspektiv, 
där transporter och stationsnära 
tätortsutveckling är i fokus. Upplevelser, 
kulturvärden och universitetets utveckling 
är andra centrala frågor.

Översiktsplan för staden antogs 2002. 
Den behandlar framförallt gestaltningen 
av innerstaden och frågor som rör 
stadsutvecklingen.

Den äldsta delen av gällande översiktsplan 
är ÖP -90.  Från ÖP -90 framgår att 
Norrköpings kommun har arbetat med 
översiktlig planering en längre tid, 
första generalplanen gjordes 1948 och 
en översiktsplaneavdelning bildades på 
60-talet. Den uppdelning av översiktsplanen 
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som görs idag finns även i ÖP -90, där 
man har arbetat med en slags fördjupad 
översiktsplan för centralorten kallad ÖP-S. 
Den nya översiktsplanen för landsbygden 
har genomgått programsamråd.

7.1.2. Hur ges riksintressena en särskild 
redovisning i översiktsplanen?

Hushållningsbestämmelserna hanteras 
övergripande i det gemensamma 
planeringsdokumentet under kapitlet om 
natur- och kulturvärden119. Den särskilda 
redovisningen av riksintressen görs i en 
bilaga för vardera kommun. I bilagan för 
Norrköping presenteras ställningstaganden 
i vissa fall120. Redovisningen är framförallt 
en beskrivning av riksintressena, de 
ställningstaganden som tas är vagt 
formulerade eller inte preciserade i form 
av handlingsalternativ. Det som kritiseras 
av länsstyrelsen är bland annat att vissa 
riksintressen redovisas “summariskt” 
och att man inte har utnyttjat det 
planeringsunderlag som länsstyrelsen har 
tagit fram i tillräcklig utsträckning121.

I ÖP 2002 redovisas riksintressen i ett 
avsnitt som behandlar allmänna intressen. 
Här redovisas riksintressena enbart i form av 
listor, även om några har ställningstagande 
om säkerställande av riksintresset122. 

I ÖP -90 hanteras 
hushållningsbestämmelserna under 
ett avsnitt om allmänna intressen, där 
de redovisas och eventuella konflikter 
presenteras123. Detta är något som skiljer 
den äldre planen från de yngre, där de 
nya redovisar “ställningstaganden” och 

119 Linköpings kommun & Norrköpings kommun 
(2010) Gemensam översiktsplan för Linköping och 
Norrköping , s. 61-62. Se även kort sammanfattning på s. 
71
120 Norrköpings kommun (2010) Bilaga 4 Riksintressen 
i Norrköpings kommun. Se exempelvis s. 4, 9 och 12
121 Ibid. S 20-22
122 Norrköpings kommun (2002) Översiktsplan 2002, 
kapitel 3, se exempelvis s. 70, 79 och 88
123 Norrköpings kommun (1990) Översiktsplan ÖP-90, 
se tex s 56-57

inte “konflikter”. I ÖP -90 beskrivs även 
riksintressena som förslag från staten124, 
vilket kan tolkas som att kommunen såg på 
dessa områden som förhandlingsbara. Något 
motsvarande syns inte i de nya delarna av 
översiktsplanen.

7.1.3. Redovisas samtliga hushållnings-
bestämmelser?

Den gemensamma översiktsplanen 
behandlar inte samtliga hushållnings-
bestämmelser, men det görs ett 
ställningstagande om bevarande av 
jordbruksmark. I översiktsplanen 
för staden redovisas samtliga 
hushållningsbestämmelser i 
listform, medan i ÖP -90 diskuteras 
hushållningsbestämmelserna kort i 
inledningen. Under kapitlet riksintressen 
redovisas även hur kommunen ska arbeta 
med de nationella intressena jord- och 
skogsbruk. 

7.1.4. Hur utförligt redovisar kommunen 
hur man ämnar säkerställa riksin-
tressena? 

I riksintressebilagan till GÖP 2010 redovisas 
ställningstagande till varje riksintresse. 
Dessa är ofta enkla och bekräftar 
endast att kommunen ska säkerställa 
riksintressena utan att precisera vilka 
åtgärder som ska göras. I ÖP 2002 redovisas 
ställningstagandena på liknande vis. 

Till skillnad från de nyare översiktsplanerna 
är ÖP -90 är explicit i sina 
ställningstaganden. I planen diskuteras 
exempelvis avgränsningen för bestämmelsen 
om obruten kust125.

124 Norrköpings kommun (1990) Översiktsplan ÖP-90 
s.55
125 Norrköpings kommun (1990) ÖP -90, s 55
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7.2. SÖDERKÖPING

7.2.1. Sammanfattning

Söderköping har en gällande översiktsplan 
från 2005. Översiktsplanen består av 
två delar, en för ställningstaganden 
och en för planeringsförutsättningar. 
Kapitelstrukturen bygger på kategorisering 
av olika frågor, där en kapitelrubrik 
presenteras både i Del 1 och Del 2. 
Riksintressen behandlas i eget kapitel126. 

Den nya översiktsplanen, ÖP12, är under 
arbete och har genomgått samrådsskedet. 
Samrådshandlingen redovisar riksintressena 
på samma vis som gällande översiktsplan.

7.2.2. Hur ges riksintressena en särskild 
redovisning i översiktsplanen?

Riksintressen redovisas tillsammans med 
regionala intressen i delen förutsättningar. 
I delen ställningstaganden har de ett eget 
avsnitt.

7.2.3. Redovisas samtliga hushållnings-
bestämmelser?

4 kap 2§ och 3§ MB beskrivs under 
ställningstagande som ”riksintresse för 
skärgårdsområdet”127. Det är otydligt 
om man avser båda dessa bestämmelser 
eller inte. I översiktsplanen markeras 
stora opåverkade områden på kartan, 
men beskrivs inte i texten.  Nationella 
intressen som jordbruk behandlas i planen 
men benämns inte som intressen från 
miljöbalken.

7.2.4. Hur utförligt redovisar kommunen 
hur man ämnar säkerställa riksin-
tressena? 

Ställningstaganden om riksintressen 
för natur- och kulturmiljövård finns 
redan i förutsättningskapitlet vilket 

126 Söderköpings kommun (2006)ÖP05 Översiktsplan 
för Söderköpings kommun s 17; 49-54
127 Söderköpings kommun (2006) ÖP05, s 18-19

tyder på att riksintressenas omfattning 
och hänsynsbehov inte ses som 
förhandlingsbara. Ställningstagande för 
övriga riksintressen redovisas i delen 
ställningstagande. Vissa av dessa är specifikt 
utformade, som att ”grushushållningsplanen 
behövs kompletteras”, medan andra är mer 
generella, exempelvis ”riksintresset för 
yrkesfiske gäller enligt miljöbalken 3 kap 
5§”128. 

Länsstyrelsen är i sitt yttrande kritiska 
mot att översiktsplanen inte redovisar hur 
kommunen ämnar säkerställa riksintressen 
för kulturmiljövården.129

7.3. VALDEMARSVIK

7.3.1. Sammanfattning

Valdemarsvik har inte gjort någon ny 
översiktsplan sedan ÖP90. Denna är på 
många vis utdaterad, och kommunen har 
fått uppmaningar av länsstyrelsen att 
göra en ny. ÖP90 skiljer sig mycket från 
de andra kommunernas översiktsplaner. 
Här tar kommunen tydligt ställning för 
vissa frågor, som utveckling av skärgården 
både för boende och för verksamheter. 
Man argumenterar för att detta ryms inom 
NRL:s bestämmelser, med hänvisning till 
att kultur- och naturmiljövärden inte ska 
hindra utvecklingen av lokalt näringsliv och 
tätorter. Kommunen tar också tydligt strid 
på kartan, där man inte följer länsstyrelsen 
angivna avgränsning utan i stället använder 
gränsen för strandskydd. Detta leder till ett 
lika tydligt yttrande från länsstyrelsen där 
man uppmanar kommunen att “i likhet med 
Norrköpings och Söderköpings kommuner, 
acceptera den av länsstyrelsen angivna 
gränsen för riksintresset”130.

Arbetet med den nya översiktsplanen har 

128 Ibid. s18
129 Söderköpings kommun (2006)ÖP05, 
Granskningsutlåtande
130 Valdemarsviks kommun (1990) Översiktsplan 
Granskningsyttrande
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påbörjats, man har format vissa tankar 
kring hur planen kan genomföras. Och 
ambitionen är att göra den så modern som 
möjligt, man ser den digitala upplagan som 
det primära, där möjligheten att ständigt 
fylla på översiktsplanen med nya tillägg, 
fördjupningar eller annan uppdaterad 
information finns131. Grunden är den digitala 
kartan där kommuninvånarna själva lätt 
och snabbt hittar information om områdets 
bestämmelser och vilka lagar som finns. 
Men innan kommunen kan anta en sådan 
översiktsplan finns det många hinder på 
vägen, både hur man ska hantera innehållet 
och inte minst den tekniska delen.

7.3.2. Hur ges riksintressena en särskild 
redovisning i översiktsplanen?

Översiktsplanens centrala redovisning är 
kartmaterialet, som består av två kartor 
för markanvändning och utveckling 
och två kartor som redovisar natur- 
och kulturinventeringar i kommunen.  
Redovisningen i text av riksintressena sker 
efter geografiska områden och är kortfattad. 
Riksintressena beskrivs tematiskt i texten.

7.3.3. Redovisas samtliga hushållnings-
bestämmelser?

Länsstyrelsen menar i sitt gransknings-
yttrande att kommunen inte redovisat 
riksintresset enligt 3 kap 3§ NRL(motsv. 4 
kap 3§ MB). Natur- och kulturintressen och 
ekologiskt känsliga områden nämns på ett 
par ställen, i samband med särskilda hänsyn. 
Under rubriken skärgård nämns friluftsliv 
enligt de geografiska bestämmelserna. 
Övriga hushållningsbestämmelser redovisas 
inte.

131 Ekblom, Erica; Planchef Valdemarsvik kommun. 
Intervju 2013-04-18

7.3.4. Hur utförligt redovisar kommunen 
hur man ämnar säkerställa riksin-
tressena? 

Redovisningen av säkerställande är 
väldigt bristfällig. Man betonar att vid 
en avvägning mellan bevarandeintressen 
och sysselsättningsmöjligheter 
för åretruntboende ska 
sysselsättningsmöjligheterna prioriteras132. 
Detta kan tolkas som att kommunen anser 
att de lokala intressena väger tyngre än de 
nationella.

7.4. VÄSTERVIK

6.4.1. Sammanfattning

I januari 2013 avslutades arbetet med den 
nya översiktsplanen, ÖP2025. Planen inleds 
med kommunens visioner och strategier, 
och behandlar därefter allmänna intressen 
och intressekonflikter. Riksintressena 
redovisas på ett tydligt sätt, vid sidan av 
andra intressen. Länsstyrelsen ger i sitt 
yttrande kommunen en anmärkning om 
att kommunen måste beakta riksintressen i 
kommande detaljplanering. Några ytterligare 
kommentarer ges inte om riksintressen.

Eftersom den nya översiktsplanen är 
överklagad och ännu inte har börjat gälla 
studeras även den gällande översiktsplanen 
från 2000. 

7.4.2. Hur ges riksintressena en särskild 
redovisning i översiktsplanen?

I den gällande översiktsplanen redovisas 
samtliga riksintressen i ett särskilt kapitel.133

I ÖP2025 redovisas riksintressena tematiskt 
under de avsnitt som de berör. Riksintresse 
för naturvård redovisas alltså under 
rubriken naturvård, medan riksintresse för 
kulturmiljövården redovisas under rubriken 

132 Valdemarsviks kommun (1990) Översiktsplan , s 16
133 Västerviks kommun (2000) Översiktsplan 2000, 
s.31-54
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kulturmiljövård.

7.4.3. Redovisas samtliga hushållnings-
bestämmelser?

I översiktsplan 2000 redovisas samtliga 
utpekade intressen enligt 3 kap MB och de 
geografiskt avgränsade områdena i 4 kap 
MB. Även ekologiskt känsliga områden 
beskrivs, men inte stora opåverkade 
områden. 

Den nya översiktsplanen redovisar 
riksintressen enligt 3 och 4 kap MB, men 
inte de övriga hushållningsbestämmelserna.

7.4.4. Hur utförligt redovisar kommunen 
hur man ämnar säkerställa riksin-
tressena? 

Västervik redovisar i Översiktsplan 2000 
säkerställandet av riksintresse genom citat 
från intresseanspråkets registerblad. 

Länsstyrelsen upplyser i gransknings-
yttrandet till översiktplanen att det finns 
utvecklingsområden som kan komma i 
konflikt med riksintressen och att påverkan 
på riksintresset ska behandlas i efterföljande 
detalplaner. 

I den nya översiktsplanen redovisas endast 
namnet på anspråksområdena, och de 
ställningstaganden som görs är gällande 
temat i stort.134

7.5. OSKARSHAMN

7.5.1. Sammanfattning

Oskarshamns översiktsplan är från 2000. 
Förutom en ordentlig genomgång av allt det 
en översiktsplan ska innehålla så har den 
konkreta mål och ansvarsfördelningar.  I 
vissa fall anges prioritering vid konflikt med 
andra intressen. Därefter redovisas de igen 
efter kategori och hur de ska säkerställas, 
och de förekommer även då övriga allmänna 

134 Västerviks kommun (2013) Översiktsplan 2025, se 
ex. 46-47

intressen beskrivs. 

Denna översiktsplan har en omfattande 
redovisning av riksintresset och analyserar 
det ur många aspekter. Genom denna 
redovisning kan översiktsplanen fungera 
väl som ett vägledande dokument för de 
situationer då planer, bygglov eller annat ska 
prövas i eller nära riksintresseområde. 

7.5.2. Hur ges riksintressena en särskild 
redovisning i översiktsplanen?

Riksintressena redovisas i ett särskilt 
kapitel som avslutas med en matris där 
överlappande intressen, gällande skydd, hot 
mot miljön samt rekommenderade åtgärder 
redovisas135. Riksintressena återkommer 
även senare i dokumentet i samband med 
redovisning av geografiska områden.

7.5.3. Redovisas samtliga hushållnings-
bestämmelser?

Både 3 kap och 4 kap MB redovisas 
noggrant. 

7.5.4. Hur utförligt redovisar kommunen 
hur man ämnar säkerställa riksin-
tressena? 

I samband med kapitel om riksintressen 
beskrivs kort vilka åtgärder som behövs 
göras för att säkerställa intresseanspråken. 
Dessutom återkommer dessa 
rekommendationer i samband med att 
geografiska områden redovisas. De flesta 
åtgärder som föreslås innebär en djupare 
analys av riksintresset genom antingen 
fördjupad översiktsplan eller detaljplan.

7.6. LÄNSSTYRELSERNAS UNDERLAG

Enligt 6 kap 20§ MB är länsstyrelsen 
skylig att sammanställa och tillhandahålla 
planeringsunderlag åt kommuner, andra 
myndigheter som ska tillämpa miljöbalken.  

135 Oskarshamns kommun (2003) Översiktsplan 2000, 
s 34-37
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Nedan sammanställs det underlag som finns 
tillgängligt via länsstyrelsens hemsida.

7.6.1. Länsstyrelsen i Östergötland, hem-
sida

Genom sökvägen Samhällsplanering och 
Kulturmiljövård > Planfrågor > Riksintressen 
hittar man en lista över de 3 kap MB 
sektorer som finns i länet. Man hittar 
lite information om 4 kap MB området 
och lite om Natura 2000. Det finns också 
länkar till andra sidor med information 
om riksintressen för kulturmiljövården, 
naturvården och friluftsliv.136

På sidan Djur & Natur > Skyddad natur 
> Riksintresse för naturvården hittas 
information om 3 kap MB för naturvården 
och friluftsliv. Det står även om 4 kap MB, 
Natura 2000 och följande text:

RIKSINTRESSE NATUR OCH KULTUR (4 
kap. Miljöbalken)

Vättern och Östersjöns kustområde 
är med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i områdena i 
sin helhet av riksintresse. Även rörligt 
friluftsliv och turism beaktas i detta 
riksintresse. Läs mer i 1, 2, 4 kap. 
Miljöbalken.137

Detta är mycket svårtolkad information, 
dels beskrivs inte de geografiskt avgränsade 
riksintressena i tillräcklig utsträckning 
och dels är rubriken något missvisande. 
Riksintresse Natur och Kultur som begrepp 
återfinns inte i någon annan av den 
litteratur som denna uppsats bygger på. Det 
är möjligt att det har använts i något annat 
sammanhang men begreppet sammanfattar 
inte innehållet i 4 kap MB på något bra sätt.

136 Länsstyrelsen i Östergötland (2014)  http://www.
lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/planfragor/Pages/riksintressen.aspx (2014-01-
06)
137 Länsstyrelsen i Östergötland (2014) http://www.
lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/
skyddad-natur/riksintressen-ostergotland/Pages/index.
aspx (2014-01-06)

Riksintresse för kulturmiljövården, 
naturvården och friluftsliv redovisas i sin 
helhet med beskrivningar och kartunderlag. 
De övriga intressena går inte att hitta på 
hemsidan.

7.6.2. Länsstyrelsen i Kalmar

Genom sökvägen Samhällsplanering 
och Kulturmiljövård > Landskapsvård 
> Riksintressen hittar man information 
om riksintresse för kulturmiljövården, 
naturvården och friluftsliv. På denna sida 
länkar man till GIS-databasen för mer 
information. Som underrubrik till sidan 
finns en sida med mer information om 
riksintresse för friluftsliv.

7.6.3. Länsstyrelsernas gemensamma 
GIS-databas

På länsstyrelsernas gemensamma 
GIS-portal kan man hitta tittskåp och 
nedladdningsbar data. Här finns data om 
de flesta riksintresseområden men inte för 
alla. Exempelvis saknas riksintresse för 
kommunikationer och värdefulla mineraler. 
Dessa två riksintressen uppdateras oftare än 
de övriga.

Länsstyrelserna har tagit fram en ny 
gemensam hemsida för geografisk data. Där 
finns alla avgränsningar och beskrivningar 
av riksintressen som länsstyrelsen har 
mottagit från sektorsmyndigheterna 
eller själva upprättat. Vissa av 
riksintresseanspråken är utförligt beskrivna, 
medan andra endast beskrivs i ett par ord. 
Detta beror troligtvis på hur utförligheten i 
materialet från sektorsmyndigheterna. Från 
denna sida kan kommunerna även ladda ned 
datan138. Inom kort kommer information om 
samtliga områden finnas tillgängliga digitalt, 
med undantag för vissa riksintressen för 

138 Länsstyrelsen i Kalmar (2014) http://ext-webbgis.
lansstyrelsen.se/Kalmar/Underlag/ (2014-01-06) och 
Länsstyrelsen i Östergötland (2014) http://ext-webbgis.
lansstyrelsen.se/Ostragotaland/Ostgotakartan/ (2014-01-
06)
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totalförsvaret.

7.7. SAMMANFATTNING OCH ANALYS

Två av kommunerna redovisade 
riksintressena tillsammans med andra 
intressen inom samma tematiska område. 
I och med detta behandlas riksintressena 
mot andra anspråk av samma typ och 
ställs inte emot varandra. Redovisning 
på detta sätt visar inte de konflikter som 
kan finnas mellan två riksintressen och 
öppnar därmed inte för samma avvägning 
och ställningstagande som en redovisning 
av riksintressena separat. Fördelen 
med en tematisk karta är att den visar 
ackumulationen av intressen för exempelvis 
naturvården i ett område och därmed visas 
vilka områden som är mest intressanta 
att skydda och prioriteringar mellan två 
riksintressen inom samma sektor kan göras.

Redovisning av samtliga intressen i 3 och 4 
kap MB saknas i tre kommuner och det är 
bara en av kommunerna i studien som har 
beskrivit specifika åtgärder för att säkerställa 
samtliga riksintresseanspråken. I tre av 
kommunerna har vissa av intresseanspråken 
specificerats i någon grad, medan två 
kommuner inte har tydliggjort åtgärder för 
säkerställande av riksintresse. De kommuner 
som redovisade riksintressena tematiskt har 

inte heller tagit tydlig ställning i de åtgärder 
som kan göras för att säkra anspråken. 

Sammanfattningsvis har Norrköpings 
och Oskarshamns kommun det mest 
kompletta underlaget för fortsatt 
arbete med områden av riksintresse och 
hushållningsbestämmelserna över lag.

Studien av de båda länsstyrelsernas 
hemsidor visade att det saknades 
information om vissa av riksintressena. 
Detta betyder naturligtvis inte att 
underlaget inte finns tillgängligt för 
kommunerna:

Vi har tagit fram en särskild katalog 
där vi listar alla riksintressen och andra 
kunskapsunderlag som finns. Sen kan 
det vara lite olika hur man får tag på 
dem, en del ligger ute på hemsida andra 
kan man hämta på en GIS-server och 
annat kanske man måste ringa till oss 
för att få eller om det är någon utskickad 
rapport som kommunerna redan har.139

Om det funnits lättillgänglig information på 
hemsidan och data om alla riksintressena 
var nedladdningsbar genom GIS-portalen 
hade informationen enklare nått ut till 
kommunerna.

139 Persson, Jan; Länsarkitekt Östergötlands län. 
Intevju 2013-04-19

Länsstyrelse ÖSTERGÖTLAND KALMAR

Kommun Norrköping Söderköping Valdemarsvik Västervik Oskarshamn

Översiktsplanen
Särskild 
redovisning

Bilaga/Kapitel Kapitel Tematisk Kapitel/Tematisk Kapitel

Total 
redovisning

Nej/Nja/Ja Nej Nej Nej Ja

Säkerställande 
av riksintresse

Några Några Nej Nej Ja

Tabell 4: Tabell över kommunernas redovisning av riksintressen



(94)60

I detta kapitel resoneras kring de 
faktorer som kan ha en inverkan på 
kommunernas redovisning av riksintressen 
i översiktsplanen. Nedan beskrivs de fem 
kommunernas förutsättningar utifrån ett 
urval av bakgrundsfaktorer och oberoende 
faktorer. Därefter dras paralleller mellan 
denna jämförelse och hur kommunerna 
valt att redovisa riksintressena i gällande 
eller senast antagna kommuntäckande 
översiktsplan.

8.1 SAMMANFATTNING

Studien av översiktsplanerna visade att 
Oskarshamns kommun och Norrköpings 
kommun hade det mest kompletta 
underlaget i översiktsplanen för att i 
detaljplanering och bygglovshandläggning 
kunna göra bedömningar av 
riksintresseanspråkens hänsynsbehov. 
Utifrån detta skapas två grupper som utgörs 
av Norrköpings kommun och Oskarshamns 
kommun i den ena, och Söderköpings 
kommun, Valdemarsviks kommun och 
Västerviks kommun i den andra. 

8.2. DEN BEROENDE FAKTORN

8.2.1. Redovisningen av riksintressen i 
översiktsplanen

I föregående kapitel konstaterades att 
redovisningen av riksintresseanspråken 
i översiktsplanen gjordes tematiskt 
i två av kommunerna och separat i 
tre av kommunerna. Det var två av 

8. KOMPARATIV STUDIE AV KOMMUNERNA

kommunerna som redovisade samtliga 
hushållningsbestämmelser, och tre som 
gjorde någon grad av ställningstagande 
om hanteringen av dem i efterföljande 
planering. Norrköping och Oskarshamn 
bedömdes utifrån dessa faktorer vara de 
kommuner som hade ett tillräckligt underlag 
för kommande beslut inom områden av 
riksintresse.

Två av de studerade kommunerna har 
behandlat riksintressen i en fördjupning av 
översiktsplanen. 

Norrköping har arbetat med en 
fördjupad översiktsplan för  värdekärnan 
Industrilandskapet, som är en central 
del av riksintresset för Norrköpings 
innerstad. Planen innehåller riktlinjer 
för hur industrilandskapet ska utvecklas 
ihop med kulturmiljöerna och för fortsatt 
planarbete. Man tar inget samlat grepp om 
hela riksintresset och dess avgränsningar, 
utan FÖP: ens avgränsning ligger väl inom 
riksintressets avgränsning.140

Oskarshamns kommun har behandlat 
avgränsningen av riksintresset för sjöfart 
Oskarshamns hamn, men också FÖP 
Bråbygden är framtagen just för att ta ett 
samlat grepp om riksintressen inom ett 
avgränsat område.

De två kommuner som har arbetat med 
precisering av riksintressen genom 

140 Norrköpings kommun (2006) Översiktsplan för 
industrilandskapet i Norrköping, om planområdets 
avgränsning se s. 2 om  riksintresset se s. 22
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Län ÖSTERGÖTLAND KALMAR
Kommun Norrköping Söderköping Valdemarsvik Västervik Oskarshamn
4 kap MB 1 0 0 0 1
Bakgrundsfaktorer
Invånare 1 0,25 0 0,75 0,5
Befolkningstrend 1 0,75 0 0,25 0,5
Gällande ÖP 1; 0,5; 0 0,5 0 1 0,5

Andra preciseringar 0 0,5 0 1 0,5
Fördjupat 
kunskapsunderlag

1 0 0 0 1

Oberoende faktorer
Politiskt styre 1 0 0; 1 0 1
Organisation 1 0 0 0 1
Politiskt styre av ÖP 
arbetet

1 1 1 1 0

Beroende faktor
Fullständigt 
underlag i ÖP

1 0 0 0 1

FÖP/TÖP precisering 1 0 0 0 1

Tabell 5: Tabellen förtydligar jämförbarheten mellan kommunerna i de olika faktorerna. De rader med två värden 
innebär att en binär komparation är möjlig.  Fler än två värden i en rad eller en kommun med avvikande värde 
innebär att komplexare jämförelse måste göras.

fördjupade översiktsplaner är samma 
som har bra stöd för fortsatt arbete i den 
kommuntäckande översiktsplanen. Eftersom 
översiktsplanen och dess fördjupningar och 
tematiska tillägg ska ses som ett dokument, 
ses också FÖP:arna som en del av den 
beroende faktorn. 

8.3. 4 KAP MB
De studerade kommunerna ligger alla inom 
område för friluftsliv och obruten kust enligt 
4 kap 2-3 § MB. Norrköpings kommun ligger 
liksom Oskarshamns kommun i utkanten 
av detta område och är båda berörda av 
bestämmelser för högexploaterad kust 
enligt 4 kap 4§ MB. Förutom högexploaterad 
kust har Oskarshamn även ån Emån som 
är skyddad från vissa vattenverksamheter 

enligt 4 kap 6§ MB. Likheten mellan 
Norrköpings och Oskarshamns kommuner 
är alltså att de båda omfattas av fler 4 kap 
MB bestämmelser än de övriga.

8.3.1. Slutsats

Eftersom både Norrköping och Oskarshamn 
har fler områden som omfattas av 4 kap 
MB medan ingen av de andra kommunerna 
har det kan omfattningen av riksintressen 
i kommunen kan vara en bakgrundsfaktor 
som påverkar den beroende faktorn. 
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8.4. INVÅNARANTAL 
Invånarantal beskrevs tidigare som 
potentiellt relevant för studien eftersom 
en kommun med hög befolkning har större 
skatteunderlag och kan antas arbeta med 
strategisk planering i större utsträckning än 
en liten kommun.

Norrköping är den största kommunen i 
studien med en befolkning på cirka 132 000 
varav ungefär 87 000 bor i centralorten. 
Det är cirka 20 gånger så stort som 
Valdemarsvik. Med sina 7 600 invånare, 
varav cirka 2 700 bosatta i centralorten, är 
Valdemarsvik den kommun som har minst 
befolkning av de studerade kommunerna. 
Söderköpings kommun har cirka 14 100 
invånare varav knappt 7 000 är bosatta 
i centralorten. Västerviks kommun har 
cirka 35 900 invånare varav cirka 21 100 
är bosatta i den centrala tätorten och 
Oskarshamns kommun har cirka 26 100 
invånare varav cirka 17 200 är bosatta i 
centralorten.141

8.4.1. Slutsats

Alla kommuner i studien är väldigt olika 
demografiskt. Norrköping och Oskarshamn 
skiljer sig väldigt mycket i invånarantal, 
och därmed resurser. Eftersom två av 
kommunerna ändå visade upp ett tillräckligt 
planeringsunderlag görs bedömningen att 
bakgrundsfaktorn invånarantal inte direkt 
påverkar den beroende faktorn, men det kan 
vara kontextuell effekt på den. 

8.5. BEFOLKNINGSTREND

En kommun med ökande befolkning 
kommer troligtvis oftare i konflikt med 
riksintresseanspråk, eftersom ny mark tas 
i anspråk eller markanvändningen ändras 
i större utsträckning än en kommun med 

141 SCB 2013-03-01 Folkmängden i Sveriges 
kommuner 1950-2012 enligt indelning 1 januari 2013; 
SCB 2012-05-29 Befolkning i tätorter 1960-2010

minskande befolkning.

Planeringsförutsättningarna för Norrköping 
skiljer sig väsentligt från de övriga 
kommunerna, på grund av dess storlek 
och att kommunen har haft en ökande 
befolkningstrend de senaste 30 åren. 
Söderköpings kommun har också ökat i 
invånarantal med en utplanande trendkurva 
sedan 20 år tillbaka.

De övriga kommunerna i studien har haft ett 
minskande befolkningsantal. Valdemarsviks 
kommun har haft en konstant 
befolkningsminskning sedan början av 
90-talet, och Västerviks kommun har haft en 
markant minskning sedan mitten av samma 
årtionde. Även Oskarshamns kommun har 
haft en minskande befolkning men trenden 
har planat ut sedan 10 år tillbaka.

8.5.1. Slutsats

Två av kommunerna har haft en ökande 
befolkningstrend, medan tre har haft 
en minskande trend. Oskarshamn har 
trots en minskande befolkning utvecklat 
ett omfattande planeringsunderlag, och 
befolkningstrenden antas därför inte heller 
direkt påverka underlaget, utan ses liksom 
invånarantalet som en faktor som kan ha 
indirekt påverkan på beroendefaktorn.

8.6. GÄLLANDE ÖP
Åldern på den gällande översiktsplanen 
ses som en faktor som indikerar 
hur aktivt kommunen arbetar med 
översiktsplaneringen. 

Norrköping har en översiktsplan i 
flera lager, en gemensam översiktsplan 
framtagen tillsammans med Linköping, en 
utvecklingsplan för Norrköping stad och 
en översiktsplan för landsbygden. Dessa 
är antagna 2010, 2002 och 1990, vilket 
innebär att de representerar samtliga 
tre generationer av översiktsplaner som 
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kommunen genomgått.142

Söderköpings kommun har en gällande 
översiktsplan från 2005. Den nya 
översiktsplanen, ÖP12, är under arbete och 
har genomgått samrådsskede. Den gällande 
översiktsplanen är den andra antagna 
översiktsplanen.

Översiktsplanen för Valdemarsviks kommun 
tillhör första generationen och är antagen 
1990. En ny översiktsplan påbörjades i 
början av 2000-talet, men antogs aldrig. 
Arbetet med en ny översiktsplan har åter 
igen påbörjats och genomgår just nu ett 
programskede.

Västerviks kommuns översiktsplan är 
antagen i år, och är tredje generation. 
Eftersom den är överklagad och ännu inte 
har börjat gälla vid tiden för studien, är den 
gällande översiktsplanen från 2000. 

Oskarshamns översiktsplan är från 
2000. Arbetet med en ny översiktsplan 
har påbörjats och förväntas pågå under 
2016/2017. 

8.6.1. Slutsats

Norrköpings kommun arbetar mer aktivt 
med alla nivåer av fysisk planering och har 
betydligt fler tjänstemän som arbetar med 
planeringsfrågor än de andra studerade 
kommunerna. Det går alltså inte att jämföra 
Norrköping med de övriga studerade 
kommunerna i fråga om aktivitet/strategi 
i planeringen, eftersom de både har större 
behov och större möjligheter att föra en 
aktiv översiktsplanering än de övriga 
kommunerna.

Översiktsplanernas ålder är mycket 
varierande i de studerade kommunerna. 
En kommun har översiktsplaner av första 
generationen, två från andra generation och 

142 Med “generation” avses här nummer i ordningen 
av antagna översiktsplanen, d v s är det den andra 
översiktsplanen kommunen har antagit är det andra 
generationens översiktsplan.

en från tredje generation. En kommun har 
översiktsplaner från samtliga generationer. 

Den slutsats som kan dras är att 
Oskarshamns kommun har en inaktuell 
översiktsplan som i fråga om riksintressen 
fortfarande kan anses aktuell, medan 
Västerviks kommun som har en ny 
översiktsplan inte har lika bra underlag för 
riksintressebedömningar som Oskarshamn. 
Åldern på översiktsplanen kan ha en 
påverkan på den beroende faktorn men i 
studien ingår inte tillräckligt många av varje 
generation av översiktsplaner för att säga 
något generellt om åldern som orsak till 
att underlag finns för fortsatt arbete med 
riksintressen. 

8.7. ANNAN PRECISERING

Faktorn ”annan precisering” ska indikera ifall 
kunskap om riksintresse uppkommit i annan 
planering än översiktsplanering, exempelvis 
detaljplan eller områdesbestämmelser.

Söderköpings kommun har arbetat 
betydligt mer med områdesbestämmelser 
än de andra kommunerna143. De flesta 
områdesbestämmelser har upprättats 
för att styra storleken på fritidshus och 
är därför inte uttalat upprättade på 
grund av riksintresset, men många av 
områdesbestämmelserna ligger inom 
avgränsningen för 4 kap 3§ MB.

Västerviks kommun har nyligen arbetat 
med en detaljplan som stod i konflikt 
med en riksintressant kulturmiljö. Under 
detta arbete har kommunen använt 
både en kulturhistorisk utredning, 
antikvariskt planeringsunderlag och en 
fördjupad riksintressebeskrivning med 
konsekvensanalys.

143 De övriga fyra kommunerna uppgav att de hade 
ett fåtal områdesbestämmelser, Norrköping till exempel 
har 4 stycken. Söderköping har nästan 30 gällande 
områdesbestämmelser.
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8.7.1. Slutsats

Två av kommunerna har på annat sätt än i 
översiktsplanen preciserat innebörden av 
ett riksintresse. Västerviks kommun har 
genom detaljplan fått ett juridiskt beslut om 
påtaglig skada på riksintresset för Västerviks 
stad. Söderköpings kommun har genom 
områdesbestämmelser fått indikationer på 
omfattningen av riksintresset för obruten 
kust. I denna studie finns inget som tyder 
på att denna faktor ska ha påverkat den 
beroende faktorn. Detaljplanen i Västervik 
vann laga kraft i oktober 2013, vilket är efter 
översiktsplanen antogs.

8.8. FÖRDJUPAT KUNSKAPSUNDERLAG

Kommuner med fördjupade 
kunskapsunderlag för riksintresseområden 
har tillgång till mer kunskap än kommuner 
utan och bör därför rimligen kunna göra 
tydligare bedömningar i översiktsplanen. 

Både Norrköpings kommun och 
Oskarshamns kommun har fördjupade 
kunskapsunderlag om åtminstone ett 
område av riksintresse. 

Östergötlands länsstyrelse har under 
pågående arbete med att se över 
avgränsningar och beskrivningar för 
riksintressen för kulturmiljövården sett över 
samtliga områden i Norrköpings kommun.

Länsstyrelsen i Kalmar har tillsammans 
med Sjöfartsverket fördjupat underlaget 
för Oskarshamns hamn. Oskarshamn har 
arbetat med Strålsäkerhetsmyndigheten om 
slutförvaring av kärnbränsle, som också är 
ett riksintresse.

Ingen av de övriga kommunerna har ännu 
något fördjupat kunskapsunderlag för 
riksintresseanspråk. 

8.8.1. Slutsats

Då de båda kommunernas kunskapsunderlag 

har tillkommit efter antagen översiktsplan 
är det inte säkert att de kan ha påverkat hur 
riksintressena beskrevs i översiktsplanen. 
Diskussioner kan dock ha förts vid tidigare 
tillfälle, och kommunen kan ha påverkat 
länsstyrelsen eller sektorsmyndighet till 
att ta fram det fördjupade underlaget. 
Eftersom kunskapsunderlaget finns i just de 
kommuner som bäst tillämpat riksintressena 
i översiktsplanen, men inte i de andra, kan 
det finnas ett samband.

8.9. OBEROENDE FAKTORER 
8.9.1. Politik

Riksintressen var tidigare en fråga där 
partierna hade mycket olika åsikt. Denna 
faktor antas påverka den beroende faktorn i 
högre utsträckning än bakgrundsfaktorerna.

Oskarshamns kommun och Norrköpings 
kommun styrs av en röd-grön majoritet, 
medan Söderköpings kommun och 
Västerviks kommun styrs av en blå 
majoritet.144

Valdemarsvik har under denna 
mandatperiod gått från ett högerstyre till 
en vänstermajoritet. Detta beror på att ett 
lokalt parti, Nybyggarpartiet, blev näst 
största parti och tillsammans med Alliansen 
kom att styra kommunen. Redan ett år efter 
valet splittrades partiet och några av de 
invalda började rösta med de röd-gröna som 
då fick majoritet.145

Utifrån detta kan man anta att hanteringen 
av riksintressen kan påverkas av vilka partier 
som styr kommunen. Eftersom politiken 
på kommunalnivå skiljer sig från nationell 
nivå i många avseenden är denna faktors 
påverkan svår att bedöma i en inte allt för 
djupgående jämförelse146. 

144 Sveriges kommuner och Landsting (2010)  http://
www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/310val/
valresultat_2010 (2014-01-06)
145 Beckman, Lars; Kommunalråd och vice ordförande i 
kommunstyrelsen, Valdemarsviks kommun (2013-11-11)
146 SOU 2007:93 s 138-139
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8.9.2. Organisation

Om kommunen är organiserad så att 
översiktsplaneringen sker nära de 
tjänstemän som ska tillämpa den, antas 
detta påverka översiktsplanen att bli mer 
fokuserad på tillämpningen av planen. Om 
översiktsplaneringen i stället sker nära den 
politiska ledningen antas planen bli mer 
inriktad på att föra ut ett budskap.

I Norrköpings kommun är 
Stadsbyggnadskontoret ansvarig för 
kommunens översikts- och detaljplanering. 
Planeringsfunktionen är skild från 
bygglovshandläggningen, som delar kontor 
och nämnd med bostadsanpassning, miljö- 
och hälsoskydd, livsmedel och lantmäteri147. 

I Söderköpings kommun är det 
Samhällsbyggnadskontoret som är 
ansvariga för planeringen. Där finns också 
bygglovshandläggning, bostadsanpassning, 
livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

I Valdemarsviks kommun återfinns 
planeringskompetensen på sektorn 
Teknisk service. Teknisk service innehåller 
förutom bygglovshandläggning, miljö- och 
hälsoskydd även tjänstemän inom väg, 
vatten och renhållning.

I Västerviks kommun finns 
detaljplanering och översiktsplanering 
under Enhet samhällsbyggnad under 
Kommunstyrelseförvaltningen. 
Bygglovshandläggning och miljö- 
och hälsoskydd utgör Miljö- och 
byggnadskontoret. 

I Oskarshamns kommun finns ett 
Samhällsbyggnadskontor som arbetar med 
planering, bygglovshandläggning, livsmedel 
och miljö- och hälsoskydd. 

I Norrköping och Västervik är tjänstemän 

147 Norrköpings kommun (2013) Norrköpings 
kommunala organisation. Tillgänglig på: http://www.
norrkoping.se/organisation/organisationsbroschyr.pdf 
(2014-01-06)

inom fysisk planering separerade från 
övriga tjänstemän som tillämpar PBL och 
MB. I Söderköping, Valdemarsvik och 
Oskarshamn finns de på samma kontor. 
Det finns alltså inga tydliga tecken på 
att förvaltningens organisation påverkar 
hushållningsbestämmelsernas utformning i 
översiktsplanen.

8.9.3. Politisk styrning av översiktsplane-
arbetet

Om den politiska styrningen av 
översiktsplanearbetet sker av en nämnd, 
eller motsvarande, som endast beslutar i 
denna typ av frågor antas ledamöterna vara 
mer insatta i planeringsproblematiken och 
därmed styra arbetet på ett annat sätt än 
vad ett arbetsutskott till kommunstyrelsen 
som beslutar i alla kommunens frågor gör. 

Kommunerna i studien har tre sätt 
att styra översiktsplanearbetet 
politiskt. I de tre av kommunerna 
som inte har fullständigt underlag har 
kommunstyrelsens arbetsutskott ansvar 
för styrningen. I Norrköpings kommun har 
kommunstyrelsen en speciell beredning 
för översiktsplanering och i Oskarshamn 
har samhällsbyggnadsnämnden, som är 
en myndighetsnämnd, ansvaret. Både 
Norrköping och Oskarshamn har en 
styrning av en politisk organisation som 
är specialiserad på planeringsfrågor och 
liknande. Skillnaden är att i Norrköping 
är det en del av kommunstyrelsen medan i 
Oskarshamn är det en myndighetsnämnd.

Norrköpings kommun och Oskarshamns 
kommun inte styrs av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, och det finns därför grund för 
att anta att det kan finnas samband mellan 
styrningen och översiktsplanens redovisning 
av riksintresseanspråken.
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8.10. SAMMANFATTNING

Jämförelsen visar att i några av faktorerna 
finns det likheter mellan Norrköpings 
kommun och Oskarshamns kommun. I dessa 
faktorer finns det även likhet mellan de 
kommuner som ingår i den andra gruppen. 
I den första gruppen (Norrköping och 
Oskarshamns kommuner) är kommunerna 
berörda av flera paragrafer från 4 kap MB, 
medan den andra gruppens kommuner 
endast är berörda av de två som samtliga 
kommuner i studien är berörda av. Både 
Norrköpings kommun och Oskarshamns 
kommun har fördjupat kunskapsunderlag 
om riksintresseområden, medan de andra 

Län ÖSTERGÖTLAND KALMAR
Kommun Norrköping Söderköping Valdemarsvik Västervik Oskarshamn
4 kap MB 2§, 3§, 4§ 2§, 3§ 2§, 3§ 2§, 3§ 2§, 3§, 4§, 6§
Bakgrundsfaktorer
Invånare 132 000 14 000 7 600 36 000 26 000
Befolknings-
trend

Ökande Svagt ökande Minskande Svagt 
minskande

Stabil

Gällande ÖP GÖP 2010/ 
ÖP-S 02/ ÖP90

ÖP05 ÖP90 ÖP 2025 ÖP 2000

Andra 
preciseringar

Saknas Områdes-
bestämmelser

Saknas Detaljplan Saknas

Fördjupat 
kunskaps-
underlag

Ja Nej Nej Nej Ja

Oberoende faktorer
Politiskt styre Vänster

S+MP+V

Höger

M+C+FP+KD

Vänster*

S+NB+MP+V

Höger

M+FP+C+KD
+VDM

Vänster

S+V+MP

Organisation Separat Integrerad Integrerad Separat Integrerad
Politiskt styre 
av ÖP arbetet

KS ÖP-
beredning

KS 
Arbetsutskott

KS 
Arbetsutskott

KS Samhälls-
byggnadsnämnd

Beroende faktor
Fullständigt 
underlag

Finns Saknas Saknas Saknas Finns

ÖP 
precisering 

FÖP Saknas Saknas Saknas FÖP

Tabell 6: Tabell över jämförda faktorer, beskrivna värden.

kommunerna saknar detta.  Den politiska 
styrningen av kommunerna i den andra 
gruppen sker genom kommunstyrelsens 
arbetsutskott, medan i den första gruppen 
är det en specialiserad politisk organisation. 

Kommunerna har mycket varierande 
förutsättningar. Två av bakgrundsfaktorerna 
kan misstänkas ha påverkat den beroende 
faktorn. Dessa är omfattningen av 4 kap 
MB i kommunen och om kommunen har 
fördjupat kunskapsunderlag. Politisk 
styrningen av ÖP-arbetet är den oberoende 
faktorn som bedöms kunna påverka den 
beroende faktorn mest.
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I detta kapitel presenteras de fem 
kommunernas löpande arbete med 
riksintresseanspråken. Kapitlet återger 
intervjuer med tjänstemän och politiker 
inom kommunerna samt länsarkitekterna 
vid de båda länsstyrelserna. Indelningen av 
kapitlet är inte kopplat till de frågor som 
ställdes under intervjuerna, utan efter de 
teman som vid analys av intervjuerna har 
kunnat urskiljas. Intervjufrågorna återfinns i 
sin helhet i bilaga 1.

9.1. OM KUNSKAPS- OCH 
PLANERINGSUNDERLAG

Ett entydigt och aktuellt planeringsunderlag 
är mycket viktigt för den kommunala 
planeringen. Särskilt kartunderlag är viktigt 
eftersom det första planarkitekten gör när 
ett planuppdrag eller förfrågan inkommer är 
att titta på den digitala kartan och bedömer 
vilka förutsättningar området har148. För 
ett riksintresse kan det finnas flera olika 
gränsdragningar och det kan vara svårt att 
veta vilken som är aktuell. Ett exempel på 
detta är riksintresset för kulturmiljövården, 
Norrköping innerstad. Det område som 
beskrivs i värdetexten är inte samma 
som avgränsningen i kartmaterialet, 
och dessutom har kommunen själv 
gjort en avgränsning av värdekärnan 
Industrilandskapet149. 

148 Ekblom, Erica; planchef Valdemarsvik kommun. 
(2013-04-18)
149 Apelgren, Linda; processansvarig för 
översiktsplanering  Norrköpings kommun. (2013-03-28)

Det faktum att mycket av planerings-
underlaget är gammalt, från 80- och 
90-talet, innebär också svårigheter för 
planeringsarbetet. Även här finns exempel 
från riksintresset för kulturmiljövården, 
Västervik stad. Vissa av de miljöer som 
beskrevs på 90-talet som värdefulla för 
stadens silhuett har försvunnit på grund av 
att verksamheter har lagts ned eller flyttats 
och byggnaderna antingen har rivits eller 
förfallit. I stället har andra miljöskapande 
element blivit mer framträdande, som 
den småskaliga trähusbebyggelsen och 
rutnätsplanen. För kommunens del är det 
mer intressant att försöka framhäva dessa 
drag ytterligare än att försöka återskapa 
industrihamnen.150

Kartmaterialets avgränsning av riksintresse-
anspråken är ofta mycket grova. Detta 
försvårar tillämpningen i planeringsarbetet 
och bygglovshandläggningen, men det gör 
det också svårare för tjänstemännen att 
motivera avgränsningen av riksintresset 
inför allmänheten151. 

Den avgränsningen som föreslås i anspråket 
är inte oföränderlig, men det är viktigt att 
de centrala myndigheterna för en dialog med 
kommunerna så att de inte missar viktiga 
lokala förutsättningar. Ett exempel, som inte 
berör riksintresse men ändå är tänkvärt i 

150 Hjalmarsson, Harald; kommunalråd och 
kommunstyrelsens ordförande Västerviks kommun. 
(2013-11-26)
151 Andersson, Erik; planarkitekt ansvarig för 
översiktsplanering Västerviks kommun. Intervju 2013-04-
04

9. DET LÖPANDE ARBETE MED 
RIKSINTRESSEANSPRÅKEN



(94)68

sammanhanget, är i Oskarshamns kommun 
där ett kulturreservat skulle bildas och 
länsstyrelsen arbetade fram ett underlag 
under lång tid innan de förde dialog med 
kommunen. När länsstyrelsen väl förde 
dialog med kommunen visade det sig att 
det fanns en äldre detaljplan i området och 
att bildandet av ett reservat skulle släcka ut 
markägares möjlighet att utnyttja planen. 
Detta var en mycket viktig förutsättning 
som även orsakade att länsstyrelsens arbete 
stannade upp.152

Det är viktigt att länsstyrelsen håller 
kontakten med de centrala myndigheterna, 
och uppdaterar riksintressena regelbundet. 
Det är väldigt olika rutiner på de olika 
ämbetsverken, men länsstyrelsens ansvar 
är att hålla reda på detta och sammanställa 
ett bra och aktuellt planeringsunderlag 
till kommunerna. Förståelsefrågan är 
viktig, länsstyrelsen måste kunna förmedla 
kunskapen på ett bra sätt som kommunerna 
sedan kan jobba efter.153

Vissa riksintressen kan behöva ses över i 
grunden. Exempelvis är många och stora 
områden utpekade som riksintressen för 
friluftslivet. Dagens friluftsliv fungerar inte 
på samma sätt som det gjorde på 60-talet 
och på många vandringsleder är tydligt att 
de inte används i någon större utsträckning. 
Är det verkligen ett intresse för riket att 
bevara områden för en användning som inte 
längre sker?154

Det är också viktigt att kommunerna själva 
uppmärksammar de områden som de är i 
behov av att få preciserade eller fördjupade 
underlag om. Underlaget kommer att åldras 
och alla områden kommer inte kunna hållas 
aktuellt beskrivna hela tiden155. För tillfället 

152 Hjertqvist, Erik; planarkitekt Oskarshamns 
kommun. Intervju 2013-04-11
153 Persson, Jan; länsarkitekt Östergötlands län. Intevju 
2013-04-19
154 Ainouz, Kerstin; länsarkitekt Kalmar län. Intervju 
2013-04-11
155 Persson, Jan; länsarkitekt Östergötlands län. Intevju 

arbetar exempelvis Norrköpings kommun 
tillsammans med länsstyrelsen, på uppdrag 
av riksantikvarieämbetet, med att uppdatera 
underlaget till riksintresset för Norrköpings 
innerstad156. Inom samma projekt arbetar 
både länsstyrelsen i Östergötland och i 
Kalmar med översyn av kunskapsunderlaget 
till kulturmiljövårdens riksintressen i länens 
kommuner.

9.2 OM BEARBETNINGEN I ÖVERSIKTS-
PLANERING

Det var genom den fysiska riksplaneringen 
som översiktsplanen skapades, men 
hushållningsbestämmelserna är kanske 
idag inte en central del av översiktsplanen. 
Riksintressen är en viktig fråga att hantera 
i översiktsplanen, men det är en av många 
frågor. Det viktigaste, ur kommunens 
synpunkt måste ändå vara kommunens vilja 
och önskemål om utvecklingen157.

I kommunernas översiktsplanearbete 
har man antingen valt att betrakta 
riksintressen som en förutsättning eller 
som en förhandlingspunkt. Betraktas 
det som en förutsättning funderar man 
under arbetet inte över avgränsning 
eller innehåll i riksintresset utan endast 
konstaterar att de finns där och att 
man behöver ta hänsyn158. I det andra 
synsättet prövar istället kommunen i 
översiktsplanen hur länsstyrelsen ställer 
sig till ett utvecklingsområde inom 
riksintresseavgränsningen159. Genom att 
området introduceras för länsstyrelsen i 

2013-04-19
156 Apelgren, Linda; processansvarig för 
översiktsplanering  Norrköpings kommun. Intervju 2013-
03-28
157 Grimsell, Göran; fd stadsarkitekt Söderköpings 
kommun. Intervju 2013-03-21
158 Andersson, Erik; planarkitekt ansvarig för 
översiktsplanering Västerviks kommun. Intervju 2013-04-
04; Hjertqvist, Erik; planarkitekt Oskarshamns kommun. 
Intervju 2013-04-11
159 Berge, Magnus; kommunalråd och 
kommunstyrelsens ordförande Söderköpings kommun. 
Intervju 2013-12-16
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översiktsplanen underlättas det kommande 
planarbetet avsevärt, då översiktsplanen 
fungerar som ett avtal mellan kommun och 
stat. 

Ett tredje synsätt på hur riksintressen ska 
hanteras i översiktsplanen utgår från att 
översiktsplanen ofta är vag i avgränsningen 
av utvecklingsområden, både geografiskt 
och innehållsmässigt. Detta gör det svårt 
att diskutera frågor om påtaglig skada på 
riksintresset. Ett utvecklingsområde kan 
på kartan se ut att vara mer omfattande än 
vad det behöver vara när man väl kommer 
ner på detaljplanenivå. Att ta ställning för 
ett kontroversiellt planområde i översiktligt 
skede kan undvikas genom att man istället 
belyser de konflikter som kan uppstå 
inom ett riksintresseområde160. Genom 
att belysa konflikten skapas en gemensam 
syn mellan kommunen och länsstyrelsen 
på problematiken och det öppnar också 
för utveckling som inte för med sig den 
formulerade konflikten.

En sak som länsstyrelsen ofta stöter 
på är riksintressen som inte redovisas 
i översiktsplanen, det allra vanligaste 
är att kommunerna missar att redovisa 
Natura 2000-områden. Dessa områden 
uppfattas antagligen inte som en del av 
hushållningsbestämmelserna utan som 
något annat och man väljer därför att inte 
redovisa dem. I slutändan så brottas ofta 
kommunerna med svårtydda kartor med 
väldigt många lager.161

En bra hantering av riksintressena är 
avhängigt en bra översiktsplanering. 
Då många kommuner inte har antagit 
och aktualiserat översiktsplanen i 
den utsträckning lagen avsåg, ger 
det effekter på tillämpningen av 

160 Apelgren, Linda; processansvarig för 
översiktsplanering  Norrköpings kommun. Intervju 2013-
03-28
161 Ainouz, Kerstin; länsarkitekt Kalmar län. Intervju 
2013-04-11

riksintressebestämmelserna. 

För översiktsplanen är ju det självklara 
informationsförmedlingsinstrumentet 
för riksintressen, eller det är så det är 
tänkt i alla fall; att man berättar om 
riksintresset, stöter och blöter, och 
skapar delaktighet i vad riksintressena 
ska betyda och på vilket vis man ska ta 
hänsyn till dem.162

9.3. OM KOMMUNENS KONTRA STATENS 
ROLL

Det stora antalet frågor som kommunerna i 
den fysiska planeringen enligt lag är tvungna 
att ta hänsyn till. Det finns i Sverige finns 
mycket “omtankar”; man ska ta hänsyn till 
många frågor som var och en är relevanta, 
men när man lägger dem ovanpå varandra 
blir väldigt begränsande163. 

Ibland känns det som att det är lite 
överambitiöst från statens sida, att man 
underkänner kommunernas förmåga 
att själv se de här frågorna och själv ta 
ansvaret.164

I skärgården blir den begränsande effekten 
mycket tydlig. Möjligheterna för boende i 
skärgården att försörja sig hemifrån är viktig 
för att kunna behålla skärgårdsbefolkningen, 
men riksintressena innebär ibland att det 
inte är möjligt165.

Å ena sidan finns de statliga, lagstiftade 
intressena å andra sidan finns de intressen 
som kommunen bedömer som viktiga. 
Översiktsplanen är den chans kommunen 
har att uppmärksamma ett lokalt intresse166. 
Kommunen kan i översiktsplanen arbeta 
aktivt för en fråga som man vill ge hög 
prioritet.

162 Persson, Jan; länsarkitekt Östergötlands län. Intevju 
2013-04-19
163 Cete, Bengt; kommunalråd och ordförande i 
Stadsplaneringsnämnden. Intervju 2013-11-06
164 Ibid.
165 Beckman, Lars; kommunalråd och vice ordförande i 
kommunstyrelsen. Intervju 2013-11-11
166 Grimsell, Göran; stadsarkitekt Söderköpings 
kommun. Intervju 2013-03-21
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Samtidigt som kommunen arbetar aktivt 
med de kommunala intressena, finns en 
mer passiv inställning till hur kommunen 
ska arbeta med riksintressen. Det hade varit 
enklare om staten hade gett tydliga och 
entydiga direktiv, efter dialog och remiss till 
kommunerna167.

Dialog mellan staten, genom länsstyrelsen, 
och kommun om riksintresseanspråken är 
väldigt viktig. Länsstyrelsen vet inte alltid 
de lokala förutsättningarna och då är det 
bra att kommunen kan påverka. Samtidigt 
är många riksintressen är ju logiska, t.ex. 
skyddsområde för kärnkraftverk och 
vägavgränsningar, och dessa behövs inte 
heller diskuteras på samma vis.168

Vad som också påpekas är att det 
verkar finnas en ojämlik behandling 
av kommunerna från länsstyrelserna. 
I storstäderna tillåts stora, höga eller 
uppseendeväckande byggnader i större 
utsträckning än i mindre städer169. Beror 
det på att riksintresset för Stockholms 
kulturmiljöer är mer utvecklingsfrämjande 
eller är länsstyrelsen i Stockholm mindre 
benägen att göra bedömningen påtaglig 
skada?

Att länsstyrelsen skulle vara mer strikt 
än kommunen vad gäller tolkningen av 
påtaglig skada på riksintresse är inte riktigt 
sann. Det finns fall då bygglovshandläggare 
har förespråkat en hårdare linje än vad 
länsstyrelsen gör och landshövdingen 
har i vissa fall varit mer flexibel än vad 
tjänstemännen på länsstyrelsen har velat 
vara.170

167 Cete, Bengt; kommunalråd och ordförande 
i Stadsplaneringsnämnden. Intervju 2013-11-
06;  Andersson, Erik; planarkitekt ansvarig för 
översiktsplanering Västerviks kommun. Intervju 2013-04-
04
168 Karlsson, Mathias R; Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Oskarshamns kommun. Intervju 2013-11-01
169 Hjalmarsson, Harald; kommunalråd och 
kommunstyrelsens ordförande Västerviks kommun. 
Intervju 2013-11-26
170 Ainouz, Kerstin; länsarkitekt Kalmar län. Intervju 
2013-04-11

Länsstyrelsens roll beskrivs lite olika av 
de båda länsstyrelserna. Länsstyrelsen i 
Kalmar lägger vikt vid att länsstyrelsens 
roll är att se till att riksintressen inte 
påtagligt skadas, att länsstyrelsen gör en 
bedömning av vart gränsen för påtaglig 
skada går, och därefter stötta kommunerna 
så att planen hamnar över den gränsen171. 
Länsstyrelsen i Östergötland lägger tyngden 
vid förmedlingen av kunskap och förståelse 
till kommunerna eftersom förståelsen av ett 
riksintresse är grundläggande för att man 
ska veta vilka hänsyn som man behöver 
ta172. Båda länsstyrelserna beskriver att 
de ska göra bedömningen av vad som kan 
accepteras. Skillnaden i dessa två påståenden 
ligger i om länsstyrelsen gör bedömningen 
helt på egen hand eller om man gör den i 
tillsammans med kommunen.

9.4. OM DIALOGEN MED LÄNSSTYRELSEN

I de studerade kommunerna finns två sätt 
att föra dialog med länsstyrelsen. Antingen 
har man regelbundna möten oberoende av 
planskede ett visst antal gånger per år eller 
så träffar man länsstyrelsen i samband med 
samrådsförfarande för planer. 

Norrköping har regelbundna möten med 
länsstyrelsen, ungefär 6 gånger per år. Då 
diskuterar man alla aktuella planer och för 
dialog om eventuella meningsskiljaktigheter. 
Under dessa möten kan mycket väl 
riksintressen diskuteras, även om det inte 
händer så ofta.173

Söderköping har också regelbundna möten 
med länsstyrelsen, dock inte lika ofta 
som Norrköping. I översiktsplanearbetet 
lade man vikt vid att i ett tidigt skede 
föra dialog med såväl länsstyrelsen som 

171 Ibid.
172 Persson, Jan; länsarkitekt Östergötlands län. Intevju 
2013-04-19
173 Apelgren, Linda; processansvarig för 
översiktsplanering  Norrköpings kommun. Intervju 2013-
03-28



(94) 71

grannkommunen Norrköping.174

Valdemarsviks kommun försöker föra en 
kontinuerlig dialog med länsstyrelsen. 
Kommunens detaljplanearbete just nu består 
mest av mindre ändringar av befintliga 
planer. Därför har man inte så många 
möten med länsstyrelsen. Man har haft ett 
startmöte med länsstyrelsen inför arbetet 
med den nya översiktsplanen.175

Västervik och Oskarshamns kommuner 
har under översiktsplanearbetet endast i 
samband med samrådet med länsstyrelsen 
vid de tillfällen som lagen kräver. Så fungerar 
det även vid detaljplaneringen.176

Länsstyrelsen i Kalmar försöker vara ute i 
tidigt skede med dialog om översiktsplanen 
och kontrollera så att kommunen har 
rätt underlag. Man informerar även om 
eventuella förändringar som är på gång.177 

Länsstyrelsen i Östergötland belyser att 
deras arbete börjar redan före samrådet 
med översyn av planeringsunderlag och 
aktualiteten i kommunala översiktsplaner. 
Under samrådet har länsstyrelsen en 
rådgivande funktion, och är mer omfattande 
i vad som kan göras för att förbättra planen. 
I granskningskedet handlar det mer om att 
kontrollera att översiktsplanen uppfyller 
lagkraven.178

174 Grimsell, Göran; stadsarkitekt Söderköpings 
kommun. Intervju 2013-03-21
175 Ekblom, Erica; planchef Valdemarsvik kommun. 
Intervju 2013-04-18;  Beckman, Lars; kommunalråd och 
vice ordförande i kommunstyrelsen. Intervju 2013-11-11
176 Andersson, Erik; planarkitekt ansvarig för 
översiktsplanering Västerviks kommun. Intervju 2013-04-
04; Hjertqvist, Erik; planarkitekt Oskarshamns kommun. 
Intervju 2013-04-11
177 Ainouz, Kerstin; länsarkitekt Kalmar län. Intervju 
2013-04-11
178 Persson, Jan; länsarkitekt Östergötlands län. Intevju 
2013-04-19

9.5.  PRÖVNING AV RIKSINTRESSE- 
OMRÅDENS AVGRÄNSNING

Fyra av de fem kommunerna har på ett 
eller annat vis prövat avgränsningen av ett 
intresse. I Norrköping och Oskarshamn har 
man arbetat med fördjupade översiktsplaner 
medan Söderköping har upprättat 
områdesbestämmelser. Västervik har genom 
att en detaljplan inom riksintresseområde 
vunnit laga kraft fått besked om vad som är 
påtaglig skada.

I Norrköping har man har jobbat mycket 
med riksintresset för kulturmiljövård, 
Norrköpings innerstad, både i fördjupad 
översiktsplan för Industrilandskapet 
och i samråd med länsstyrelsen under 
preciseringen av riksintresset som 
pågått under 2013. Även riksintresset 
för obruten kust har diskuterats då man 
i Vindkraftstillägget till översiktsplanen 
föreslår att etablera vindkraftverk på 
Marvikens kärnkraftsanläggning.179

I Norrköpings kommun ses det som viktigt 
att pröva riksintressenas gränser, om det 
finns ett förslag till utveckling som påverkar 
ett riksintresse så kan man utreda och pröva 
i plan vad som inte skadar riksintresset och 
anpassa utvecklingsförslaget efter det180.

Söderköping har arbetat betydligt 
mer med områdesbestämmelser än 
de andra kommunerna181. De flesta 
områdesbestämmelser har upprättats 
för att styra storleken på fritidshus och 
är därför inte uttalat upprättade på 
grund av riksintresset, men många av 
områdesbestämmelserna ligger inom 
avgränsningen för 4 kap 3§ MB. En 

179 Apelgren, Linda; processansvarig för 
översiktsplanering  Norrköpings kommun. Intervju 2013-
03-28
180 Ibid.
181 De övriga fyra kommunerna uppgav att de hade 
ett fåtal områdesbestämmelser, Norrköping till exempel 
har 4 medan Söderköping har nästan 30 gällande 
områdesbestämmelser.
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teori om varför man har valt att göra 
områdesbestämmelser är att kommunen 
velat ha ett ställningstagande från 
länsstyrelsen angående strandskydd och 
riksintresseanspråket, och en annan teori 
är att det helt enkelt har varit lättare för 
inmätningen då områdesbestämmelser inte 
behöver vara lika exakta som detaljplaner182. 
Ifall det finns någon grund i den första 
teorin så innebär det att man genom 
områdesbestämmelserna har, så att säga, 
prövat avgränsningen av riksintresset och 
svaret blev att en mindre grupp, ofta cirka 
fyra fritidshus uppförda i traditionell stil 
och färg inte innebär något intrång på 
riksintresset.

I Valdemarsviks kommun har inget av 
riksintresseanspråken har behandlats i detalj 
genom planarbete eller annan utredning. 
Detta har lett till problem bland annat i ett 
campingområde där länsstyrelsen har gått 
in och krävt att kommunen ska planlägga 
området om kommunen vill tillåta utökad 
verksamhet.183

I Västerviks kommun har detaljplaneringen 
på Slottsholmen varit i fokus de senaste 
åren184. Slottsholmen är en värdekärna 
i riksintresset för Västervik stad, och 
Länsstyrelsen har motsatt sig byggnader 
som är för dominanta i förhållande till 
slottsruinen och som förändrar platsens 
silhuett. Planen var mycket omdiskuterad 
i lokalmedia och länsstyrelsen var kritisk 
till förslaget till ny byggnad. Inför 
granskningsskedet tog därför kommunen 
fram extra utredningar om riksintresset 
och gestaltningsprogram och förslaget 

182 Persson, Jan; länsarkitekt Östergötlands län. Intevju 
2013-04-19
183 Ekblom, Erica; planchef Valdemarsvik kommun. 
Intervju 2013-04-18; Beckman, Lars; kommunalråd och 
vice ordförande i kommunstyrelsen. Intervju 2013-11-11
184 Se exempelvis: Sveriges arkitekter (2007) 
http://www.arkitekt.se/s20735 (201-01-06) och 
Västervikstidningen (2013) http://www.vt.se/nyheter/
arkiv.aspx?articleid=6919675 (2014-01-06)
 Sökord på internet: Slottsholmen Västervik

justerades. Länsstyrelsen valde att 
inte överpröva antagandet av planen. 
Däremot överklagades planen av flertalet 
privatpersoner. Detaljplanen vann laga kraft 
i oktober 2013.185

Efter arbetet med detaljplanen för 
Slottsholmen har kommunen god kunskap 
om just detta intresse och de begränsningar 
det innebär för kommunen.

Oskarshamn har arbetat aktivt med 
riksintressena och har tagit fram 
fördjupningar till översiktsplanen med syfte 
att behandla riksintressen. Exempelvis har 
man i dialog med sjöfartsverket kunnat 
ändra avgränsningen för industrihamnen 
så att den flyttas ut från staden. Därför har 
kommunen möjlighet att utveckla staden 
ned mot vattnet. Ett annat exempel är den 
fördjupade översiktsplanen för Bråbygden 
där man breddar kunskapen om området 
och därmed i högre grad kan upprätthålla 
de natur- och kulturmiljöer som ingår i 
riksintresseanspråket.

Kommunerna kan alltså själva till viss 
del styra över underlaget. Dels genom 
planeringsinsatser men också genom att 
arbeta med kunskapsunderlag. Exempelvis 
har Kalmar kommun tagit fram underlag åt 
Trafikverket om ett för kommunen viktig 
riksintresse som var lågt prioriterat av 
Trafikverket186.

För att ett riksintresse ska bli fastställt krävs 
det en prejudicerande dom. Länsstyrelsen 
i Kalmar valde att, efter kommunens 
omtag, inte överpröva detaljplanen för 
Slottsholmen. Däremot har länsstyrelsen 

185 Ainouz, Kerstin; länsarkitekt Kalmar län. Intervju 
2013-04-11; Andersson, Erik; planarkitekt ansvarig 
för översiktsplanering Västerviks kommun. Intervju 
2013-04-04; Hjalmarsson, Harald; kommunalråd och 
kommunstyrelsens ordförande Västerviks kommun. 
Intervju 2013-11-26; Västerviks kommun (2013) http://
www.vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Kommunens-
planarbete/Detaljplaner/Detaljplaner-som-nyligen-
vunnit-laga-kraft1/slottsholmen/ (2014-01-06)
186 Ainouz, Kerstin; länsarkitekt Kalmar län. Intervju 
2013-04-11
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i Östergötland för några år sedan 
överklagat en plan för ett 14-våningshus i 
Linköping. Motivet var även i det fallet att 
en så hög byggnad skulle påtagligt skada 
kulturmiljövårdens intresse för Linköpings 
innerstad vad gäller stadsilhuetten. Denna 
plan blev behandlad av regeringen som ansåg 
att kommunens behov av att bygga bostäder 
var större än kulturmiljövårdens intresse. I 
detta fall har alltså ett allmänt intresse enligt 
2 kap PBL vägt tyngre än ett riksintresse.187

9.6. OM POLITIK OCH TJÄNSTEMANNENS

ROLL

Skillnaden mellan politikern och 
tjänstemannen är att politikern ska uttrycka 
värderingar och tjänstemannen ska bidra 
med fakta, så som tillämpningen av lagen188. 
Detta gör att tjänstemännen har mer 
sakkunskap än politikern men är också styrd 
att följa nämnden eller kommunstyrelsens 
vilja. I samtliga fem kommuner har 
tjänstemän och politiker uttryckt sig på 
likande vis i frågorna. Tjänstemännen 
har dock som svar på frågan om de tror 
att det finns en skillnad i inställning till 
riksintressena svarat att de tror att det 
gör det, att tjänstemännen ser på dem 
mer som en lagstiftning som måste följas 
medan politiker framförallt ser kommunens 
utveckling som viktig189. Politikerna 
å andra sidan såg framförallt skillnad 
mellan de politiska partierna, vad gäller 
exempelvis byggande på jordbruksmark 
och vindkraftsfrågor inom känsliga 
naturområden190. 

Det har tidigare funnits ett motstånd till 
riksintressen från kommunpolitiker för 

187 Persson, Jan; länsarkitekt Östergötlands län. Intevju 
2013-04-19
188 Karlsson, Mathias R; Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Oskarshamns kommun. Intervju 2013-11-01
189 Samtliga intervjuade tjänstemän uppgav att det 
fanns någon grad av skillnad. En av tjänstemännen sa att 
det i huvudsak var individuella skillnader.
190 Fyra av de intervjuade politikerna beskrev att det 
fanns vissa partipolitiska skillnader.

cirka 20 år sedan, särskilt från högerpartier. 
Man såg på dem med skepsis och tyckte 
att det var en del av en centralbyråkratisk 
klåfingrighet. Idag finns inte samma 
motsättning. Tilltron till möjligheterna 
att påverka framtiden genom planering är 
kanske inte heller lika stor.191

9.7. OM FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER

I de flesta av intervjuerna, både länsstyrelse 
och kommun, har underlaget varit i fokus. 
Det är också ett område som de flesta tycker 
behöver förbättras. Tydligare motiveringar, 
mer exakta avgränsningar och att underlaget 
uppdateras oftare skulle hjälpa kommunerna 
i den rullande planeringen192. Även resurser 
och kompetens på alla nivåer är en viktig 
fråga i detta sammanhang193.

Länsstyrelsen i Östergötland påpekar att 
kommunerna kan göra mycket själva, en 
aktiv översiktsplanering skulle förbättra 
underlaget.194

Det är kommunen som bestämmer hur 
översiktsplanen ska seut, så kommunen 
kan ju använda översiktsplanen för 
att driva hur riksintresset ska vara 
avgränsat. Så det är ju inte länsstyrelsen 
själv som bestämmer utan det är en 
ömsesidighet i det.195

Ett större ansvar från staten efterfrågas. 
Om inte staten ansvarar för riksintressena 
kommer det bli så att kommunerna kommer 
försöka minska områdena, kommunens 

191 Berge, Magnus; kommunalråd och 
kommunstyrelsens ordförande Söderköpings kommun. 
Intervju 2013-12-16
192 Apelgren, Linda; processansvarig för 
översiktsplanering  Norrköpings kommun. Intervju 
2013-03-28; Andersson, Erik; planarkitekt ansvarig för 
översiktsplanering Västerviks kommun. Intervju 2013-04-
04; Hjertqvist, Erik; planarkitekt Oskarshamns kommun. 
Intervju 2013-04-11; Ainouz, Kerstin; länsarkitekt Kalmar 
län. Intervju 2013-04-11
193 Persson, Jan; länsarkitekt Östergötlands 
län. Intevju 2013-04-19; Karlsson, Mathias R; 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Oskarshamns 
kommun. Intervju 2013-11-01
194 Persson, Jan; länsarkitekt Östergötlands län. Intevju 
2013-04-19
195 Ibid.
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företrädare ser de lokala behoven i första 
hand196. En samordning från staten 
sida, så att budskapet till kommunerna 
blir entydigt197. Staten kan inte hindra 
kommunerna från att utveckla ett område 
och samtidigt inte göra något för att 
vårda de värden man sagt ska bevaras198. 
Att myndigheterna, länsstyrelsen och 
kommunerna för en bra och tidig dialog vid 
förändringar är mycket viktigt199.

9.8.  SAMMANFATTNING OCH ANALYS

De frågor som ställdes under intervjun 
utgjorde en ram för samtalet. Utifrån 
analys av intervjuerna kunde ett antal 
teman med mer eller mindre stark koppling 
till frågeställningarna uttolkas. Dessa 
var underlaget, översiktsplanearbetet, 
rollfördelningen mellan stat och 
kommun, dialogen med länsstyrelsen, 
prövning av riksintressens gränser, 
politikerns och tjänstemannens roll samt 
förbättringsmöjligheter.

De flesta av de intervjuade ansåg att 
underlaget var viktigt och att det finns 
brister i det underlag som finns. Bland 
annat är kartmaterialet föråldrat och 
avgränsningarna dåligt motiverade. 
Detta är även det som SKL pekar på 
som kommunernas viktigaste fråga i sin 
granskning av hanteringen av riksintresse200. 
Länsstyrelsen ansvarar för samordningen av 
underlaget och till viss del även aktualiteten 
på underlaget, men kommunerna bör också 
uppmärksamma vilket underlag som behövs.

196 Hjertqvist, Erik; planarkitekt Oskarshamns 
kommun. Intervju 2013-04-11
197 Cete, Bengt; kommunalråd och ordförande i 
Stadsplaneringsnämnden. Intervju 2013-11-06
198 Hjalmarsson, Harald; kommunalråd och 
kommunstyrelsens ordförande Västerviks kommun. 
Intervju 2013-11-26
199 Karlsson, Mathias R; Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Oskarshamns kommun. Intervju 2013-11-01; 
Ainouz, Kerstin; Länsarkitekt Kalmar län. Intervju 2013-04-
11
200 Sveriges kommuner och Landsting (2011) 
Hanteringen av riksintressen Stockholm: Sveriges 
kommuner och Landsting, s 12-13

Västervik och Oskarshamn bearbetade 
inte riksintressena i översiktsplanen utan 
såg dem som förutsättningar. Söderköping 
hade medvetet lagt in utredningsområden 
i skärgården för att få ett svar från 
länsstyrelsen i frågan. Norrköping ansåg 
att det är bättre att belysa konflikter än att 
ta strid för ett visst område. Länsstyrelsen 
i Östergötland menar att översiktsplanen 
är det viktigaste dokumentet för att 
tillämpningen av riksintressena ska bli bra. 
Länsstyrelsen i Kalmar har uppmärksammat 
att kommunerna ofta glömmer att redovisa 
enstaka riksintressen i översiktsplanen.

Kommunerna vill ta eget ansvar men i de fall 
staten vill styra ska det ske med tydlighet. 
Det är naturligt för kommunerna att i första 
hand lyfta fram kommunala intressen 
i planen, och inte anta ett nationellt 
perspektiv på intressen. Såväl Boverket 
som Riksrevisionen har uppmärksammat 
att den centrala styrningen av hur 
hushållningsbestämmelserna ska tillämpas 
har saknats201. 

Två av kommunerna träffar länsstyrelsen 
regelbundet, medan tre gör det när det 
passar in i ett planförfarande. Avgränsning 
av riksintressen har skett i fyra av de fem 
kommunerna. Två har avgränsat genom FÖP, 
en genom områdesbestämmelser och en 
genom detaljplan.

Skillnaden mellan de politiska partierna 
finns i tre av kommunerna. Skillnad mellan 
politiker och tjänsteman upplevs existera 
och framförallt bero på att tjänstemannen 
har sakkunskap medan politikern har 
möjlighet att göra värderingar. Denna 
förklaring hänvisar alltså till teorin om 
byråkrati. Intervjusvaren från politiker 
och tjänstemän har inte skilt sig i grunden 
mellan representanter från samma kommun. 
Allmendingers teori om att det finns ett 
beroendeförhållande mellan politiker och 

201 Se avsnitt 2.4. Ämnets aktualitet och relevans
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planerare kan vara en förklaring till det.

De intervjuade anser att vissa 
förbättringar behöver göras för att 
hushållningsbestämmelserna ska tillämpas 
bättre. Kunskaps- och planeringsunderlaget, 
den statliga styrningen för att upprätthålla 
de utpekade områdenas värde och 
aktiv översiktsplanering är förslag på 
förbättringsområden.

Det finns en paradox i hur riksintressen 
ska vara för att fungera i den kommunala 
planeringen. En tydlighet från statlig sida 
gällande områden av riksintresse innebär 
en enklare handläggning men den minskar 
också kommunens rådighet över marken. 
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Detta kapitel samlar de slutsatser som kan 
dras utifrån den empiriska studien.

10.1. SVAR PÅ PROBLEMFORMULERINGEN

10.1.1. Hur redovisar kommunerna 
hushållningsbestämmelserna i översikts-
planen?

Tre kommuner har valt att redovisa 
riksintressena separat från övriga intressen 
och teman i översiktsplanen. Det är bara 
en av kommunerna som ger en fullständig 
redovisning av hushållningsbestämmelserna 
och hur de ämnar säkerställa dem.

Bristerna vad gäller säkerställande av 
riksintresseanspråken handlar framförallt 
om ställningstaganden som kan fungera 
som vägledning för kommande planering 
och bygglovshandläggning; hur ska 
handläggaren förhålla sig till ett område av 
riksintresse?

10.1.2. Finns det någon skillnad i 
tillämpningen av 3 och 4 kap MB?

Tre av kommunerna redovisar de 
sektorsvisa riksintressena mer utförligt 
än de geografiska riksintressena. Det som 
framförs om de geografiska områden som 
finns inom kommunen är framförallt att 
vindkraftsetableringar inte är tillåtna 
inom området obruten kust, och att 
fritidsbebyggelse på liknande vis endast 
får tillkomma i anslutning till befintlig 
bebyggelse.

10. SLUTSATSER

Det är också tydligt att det finns ett fokus 
på vissa sektorsvisa riksintressen, bland 
annat kulturmiljövård och naturvård. 
Dessa intressen är de som går att hitta 
mest information om på länsstyrelsens 
hemsida, men de är också de intressen som 
antalsmässigt dominerar.

De geografiska riksintressena är sämre 
redovisade än de sektorsvisa, men flera av 
de sektorsvisa har också en underordnad 
redovisning. Samband mellan hur mycket 
och lättillgängligt planeringsunderlaget är 
och hur väl intressena redovisas i planen 
verkar finnas.

10.1.3. Kan likheter och skillnader 
förklaras utifrån politisk styrning och 
kommunal organisation?

Det finns för det första en samstämmighet 
mellan politiker och tjänstemän i de 
studerade kommunerna. Detta kan vara 
en följd av det beroendeförhållande som 
beskrivs i avsnitt 3.2.2. Glappet mellan teori 
och praktik.

Redovisningen i översiktsplanen var mest 
komplett i Oskarshamns och Norrköpings 
kommun. Oskarshamn är den enda 
kommunen i studien där översiktsplanen 
styrs av en myndighetsnämnd. Norrköping 
har en ÖP-beredning och även planerare 
som endast arbetar med översiktsplaner. 
Utifrån intervjuerna går det inte att se detta 
samband. Exempelvis svarar Oskarshamns 
kommun att man betraktar riksintressena 
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som fasta förutsättningar, vilket även 
Västerviks kommun gör. Det finns alltså 
ingen likhet i svaren från kommuner som 
styrs av kommunstyrelsens arbetsutskott 
och deras svar skiljer sig inte heller markant 
från de andra kommunerna.

10.1.4. Finns det något samband mel-
lan hur kommunens politiker och tjän-
stemän ser på hushållningsbestäm-
melserna, och hur man i kommunen valt 
att tillämpa dem?

Sambanden mellan de intervjuades syn 
på riksintressen och hur de faktiskt 
tillämpas i kommunen är svaga. Samtliga 
intervjupersoner i studien har sagt att 
det är i kommunens intresse att vara 
med och påverka avgränsningen av 
riksintresseanspråken. Ändå är det få utav 
kommunerna som faktiskt gör det. Det 
uttrycks nästan ingen vilja i översiktsplanen 
vare sig generellt eller för specifika områden.

Det är inte bara i översiktsplanearbetet 
som riksintressena kan bearbetas. Frågan 
är varför kommunerna inte gör det. Är det 
för komplicerat och tidskrävande, är det 
en ovilja att hantera frågan eller är det en 
okunskap om hur man ska gå tillväga? Detta 
arbete har inte kunnat svara på denna fråga, 
men det empiriska materialet är tydligt i 
frågan om att det finns en uppfattning om 
att det är i kommunens intresse att man ska 
försöka påverka riksintresseanspråken.

10.1.5. Vilken inverkan har länsstyrelsen 
på hur kommunerna tillämpar hushålln-
ingsbestämmelserna?

Kommuner i två länsstyrelser studerades. De 
båda länsstyrelserna hade skillnader i synen 
på länsstyrelsens roll. Kalmarkommunerna 
var båda passiva i frågan om kommunens 
möjligheter att påverka riksintressena 
genom översiktsplanen, medan 
Östergötlandskommunerna trodde mer på 

att man kunde påverka avgränsningen av 
intressena.  Skillnaden mellan kommunerna 
kan bero på att Länsstyrelsen i Östergötland 
arbetar mer aktivt med dialog och 
kunskapsspridning, med utgångspunkt i att 
detta beskrevs mer utförligt än länsstyrelsen 
i Kalmar gjorde.

10.2. SLUTSATSER UTIFRÅN INTERVJUERNA

10.2.1 En fråga om tolkning; är 
kommunens roll aktiv eller passiv? 

En aktiv process kan se ut på följande sätt: 

Kommunen observerar en 
potentiell konflikt i fråga om ett 
riksintresseanspråk och man aviserar till 
länsstyrelsen genom översiktsplanen 
att man kan komma att ifrågasätta det 
i senare planskede. Denna avisering 
besvaras av länsstyrelsen i yttrandet 
och ger kommunen indikationer på hur 
staten kommer att ställa sig i frågan. 

Denna aktiva process ger ett annat 
resultat än då kommunen väntar till 
detaljplaneskedet med att ifrågasätta ett 
riksintresse.

Vissa har i intervjuerna antytt att 
riksintressen främst är statens fråga. Att 
kommunen måste få direktiv från staten 
i hur man ska agera. Detta är till viss del 
sant, men om kommunerna håller sig 
passiva när ett riksintresse innebär ett stort 
hinder för utvecklingen kommer någon 
förändring aldrig ske. När Oskarshamns 
kommun fick Sjöfartsverket att flytta sitt 
riksintresseanspråk längre ut i viken, och 
på så vis möjliggöra för stadsutvecklingen, 
är ett bra exempel på att om kommunen 
arbetar aktivt kan man påverka. 

10.2.2 En fråga om prioritering; vilka 
frågor ska få ta plats i översiktsplanen?

En översiktsplan är ofta ett mycket 
omfattande dokument. Det är mycket 
information som konkurrerar om en 
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begränsad yta. Kommunen måste göra 
prioriteringar av vad som ska ta plats, och 
det blir ofta kommunens utvecklingsfrågor. 

10.2.3. En fråga om påtaglig skada; vart 
går gränsen?

Under intervjuerna diskuteras att vad som 
bedöms som påtaglig skada varierar från fall 
till fall. Ovisshet om vart gränsen går gör det 
svårare för kommunerna att uppskatta om 
ett projekt kan påtagligt skada intresset eller 
inte. Det gör det svårare att i tidigt skede 
inrikta projektet så att det inte påtagligt 
skadar riksintresset. Att i översiktsplanen 
diskutera riksintressenanspråkens innebörd 
för den efterföljande planeringen kan 
underlätta för kommunen att göra en bra 
uppskattning av hur länsstyrelsen kommer 
agera.

10.2.4. En fråga om resurser; eller är det?

I studien saknar den minsta kommunen 
en aktuell översiktsplan, och den största 
kommunen har bra översiktligt underlag. 
Den allra bästa översiktsplanen, i denna 
fråga, är från en av mellan kommunerna 
i studien. Detta tyder på att det snarare 
handlar om rätt kompetens än resurser. 
Oskarshamns kommun har som kärnkrafts- 
och slutförvaringskommun arbetat med 
riksintressefrågor på ett annat vis än de 
övriga kommunerna.

Det som dock är resursberoende är 
möjligheterna att själva bekosta och ta fram 
underlag. I större kommuner är det troligen 
lättare att avsätta pengar för detta, om det 
är angeläget, än i en liten kommun. 
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Det faktum att de personer som har 
intervjuats har framträdande roller 
i kommunerna visar att det finns ett 
intresse hos dem att tillämpningen av 
hushållningsbestämmelserna ska bli så bra 
som möjligt. Varje kommun är unik och 
förändras ständigt. Personal och folkvalda 
byts ut och nya personer ska sätta sig in 
i samhällsplaneringen. Det är en väv av 
faktorer som påverkar hur väl kommunen 
hanterar riksintresseproblematiken. Denna 
studie har bara kunnat studera en del av 
detta.

Är slutsatsen av studien att systemet med 
riksintressen inte fungerar? I det empiriska 
materialet som studerats har visat att 
det finns brister både i hur kommunerna 
bearbetar riksintressen i översiktsplanen 
och i det underlag som myndigheter genom 
länsstyrelserna levererar till kommunerna. 
Resultatet från denna studie tyder på att 
hushållningsbestämmelserna inte har 
blivit tillämpade på det vis som det var 
tänkt. Ansvarsfördelning har kanske inte 
kommunicerats tillräckligt, och resurser för 
att genomföra planeringen har inte varit 
tillräckliga. Systemet i sig kan mycket väl 
fungera men om det inte tillämpas saknar 
det syfte.

11. REFLEKTION

11.1. GLAPPET MELLAN TEORI OCH 
PRAKTIK

Syftet med studien var att studera glappet 
mellan teori och praktik. Glappet i fallet 
med riksintressen beror på att varken 
uppdateringen av underlaget eller den 
kommunala planeringen har genomförts 
med den frekvens som lagstiftaren avsåg. 
Inte heller regeringen har i dessa frågor skött 
ansvaret att styra de statliga myndigheterna 
så att lagen efterlevs.  Under 90-talet 
börjar planeringen gå från kommunikativ 
rationalitet till kalkylerande rationalitet. 
Den minskade tilltron till planering kan vara 
orsaken till att hushållningsbestämmelserna 
inte tillämpades som avsett, och minskat 
politiskt intresse kan i sin tur ha lett till att 
ingen uppföljning gjordes.

Under 60-och 70-talet var 
hushållningsbestämmelserna endast 
riktlinjer. Lagstiftningen gjordes för att 
säkra demokratin i planeringsprocesserna, 
och även säkra att riktlinjerna skulle 
efterlevas. Men om planeringens innehåll 
och formalitet ändras med den samhälleliga 
diskursen, är det då rimligt att stifta lagar 
som binder planeringen vid så väl ett 
specifikt innehåll som procedurer? Går det 
att se långsiktigt på planering, om diskurser 
är kortare än planeringen? Eller ska varje tid 
få sätta sin prägel på markförvaltningen?
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11.2. OM ARBETETS VALIDITET OCH 
RELIABILITET

Under kapitel 3. Teoretiska perspektiv 
beskrevs validitet och reliabilitet. 
Reliabiliteten uppnås genom en korrekt 
användning av metoder.  

Studien av översiktsplaner skiljer sig, 
som förväntat, från intervjustudien. 
Oskarshamns kommuns översiktsplan 
var utförlig och tydlig i redovisningen i 
riksintressena, men svaren från intervjuerna 
var mycket lika de från de övriga 
kommunerna. Detta beror på att de mäter 
olika fenomen.

Frågeställning 3 om politik och organisation 
kunde inte besvaras genom intervjuerna 
eftersom ingen av frågorna som ställdes 
till intervjupersonerna direkt berörde 
organisation och politik. Frågeställningarna 
under intervjun belyste det kommunala 
arbetet med översiktsplanering och annan 
planering. 

Det är framförallt i intervjuerna som 
reliabiliteten kan mätas. Att frågorna 
ställdes på olika sätt i intervjuerna kan ha 
orsakat olika svar. Exempelvis kan frågorna 
”hur tycker du kommunen bör arbeta med 
riksintressen?” ge ett annat svar än ”på 
vilket sätt tycker du att kommunerna ska 
arbeta med riksintressen?”. Variationerna i 
frågorna antas inte vara så pass stora att det 
påverkar reliabiliteten märkvärt. 

11.3. FORTSATTA STUDIER

Det finns flera frågor i uppsatsen som går att 
studera ytterligare. 

Politisk styrning av översiktsplaneringen 
skulle vara intressant att studera. Hur 
mycket är översiktsplanen en produkt av 
tjänstemän, och hur mycket kan politikerna 
faktiskt styra arbetet?

Beskrivningen av miljömål kontra 
riksintressen i miljökonsekvensbeskrivning 
tillhörande översiktsplanen är ett annat 
ämne som berör hur riksintressen beaktas i 
planeringen.

För en större studie kan det vara intressant 
att studera vad det skulle innebära om 
Sverige gick över till ett planeringssystem 
där den nationella planeringen styrs genom 
policydokument istället för lagstiftning. 
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BASFRÅGOR

1. Hur fördes dialogen om riksintressen 
under  arbetet med översiktsplan?

2. Har riksintresset avgränsningar prövats i 
plan eller miljöprövningar?

3. Har riksintresset preciserats med hjälp av 
områdesbestämmelser?

4. Har riksintresset behandlats på annat 
vis?

5. Har kommunen fått möjlighet att 
påverka avgränsningen?

 a) Har de använt möjligheten?

INLEDANDE INFORMATION

I mitt arbete ska jag studera hur hanteringen 
av riksintressen sker i framförallt 
planarbetet. Jag har valt att avgränsa mig till 
de kommuner och länsstyrelser som berörs 
av 4 kap. 3§, och delsträckan Simpevarp till 
Arkösund. 

Jag vill också förtydliga att det vi nu kommer 
prata om kan komma att användas i min 
uppsats, och jag hoppas att det går bra att 
jag spelar in samtalet. Ifall jag kommer citera 
dig gör jag det utifrån  ljudupptagningen 
men i övrigt är det bara för min egen skull.

Går det bra om jag publicerar ditt namn eller 
vill du vara anonym?

Detta är en kvalitativ studie så var inte rädd 
för att prata fritt om ämnet.

BILAGA 1 
INTERVJUGUIDE

INTERVJUFRÅGOR TJÄNSTEMÄN

1. Hur diskuterade ni riksintressen under 
framtagandet av översiktsplanen? (inom 
kontoret, kommunen men även utåt) 

2. Hur upplevde du arbetet med 
riksintresse?

3. Förde ni någon dialog med andra 
kommuner, myndigheter eller 
länsstyrelsen?

4. Upplever du att kommunen har möjlighet 
att påverka riksintresset vad gäller 
avgränsning, innehåll och vilka åtgärder 
som inskränker riksintresset?

5. Har ni uppfört några detaljplaner 
eller områdesbestämmelser inom/i 
närheten till  som har  preciserat 
riksintresseområdets avgränsningar?

  a) Finns det några sedan tidigare?

 b) Hur gick det till när ni tog fram  
 dem? Hur fördes dialogen då de togs  
 fram?

6. Har någon annan plan eller program 
upprättats för att precisera riksintresset?

7. Tycker du det är i kommunens intresse 
att man definierar själva avgränsningen 
av områdena bättre?

8. Vet du det har gjorts några 
miljöprövningar för verksamheter i 
området för 4 kap?
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9. Vet du om det har funnits något intresse 
extern till att starta verksamheter i 
området, som ni har tvingats säga nej till 
på grund av riksintresset?

10. Vad hade du tyckt förbättrade 
riksintresse

11. Tycker du att översiktsplanen är 
ett bra instrument för att diskutera 
riksintressen?

12. Tror du att politiker och tjänstemän 
generellt har olika åsikter om 
riksintressen?

INTERVJUFRÅGOR LÄNSSTYRELSEN

1. Hur diskuterade ni riksintressen 
med kommunerna under 
översiktplanearbetet?

2. Hur upplevde du arbetet med 
riksintresse?

3. Har ni någon gång diskuterat ett 
riksintresses avgränsning med någon 
kommun?

4. Hur förhöll ni er till kommunens önskan 
om avgränsning?

5. Upplever du att kommunen har möjlighet 
att påverka riksintresset vad gäller 
avgränsning, innehåll och vilka åtgärder 
som inskränker riksintresset?

6. Har ni någon gång upptäckt att det 
finns fel i ett riksintresse, tex att det är 
inaktuellt?

 a) Vad gjorde ni då?

7. Har ni några rutiner för översyn av 
riksintresset?

8. Vet du om det har uppförts några 
detaljplaner eller områdesbestämmelser 
inom området för 4 kap.?

 a) Hur fördes dialogen då dessa togs  
 fram?

9. Har någon annan plan eller program 
upprättats för att precisera riksintresset?

10. Vet du om det har gjorts några 
miljöprövningar för verksamheter i 
området för 4 kap?

11. Vilka förändringar hade du tyckt 
förbättrade för arbetet med riksintresse, 
både för er och för kommunerna?

12. Tycker du översiktsplanen är ett 
bra instrument för att diskutera 
riksintressen?

INTERVJUFRÅGOR POLITIKER

1. Beskriv dina kunskaper och erfarenheter 
av planeringsfrågor och riksintresse(T 
ex hur länge har du suttit i nämnd som 
behandlar dessa frågor, vilken utbildning 
eller annan kunskap har du i frågorna, 
har du arbetat med dessa frågor på annat 
vis?)

2. Om din nämnd var involverade i 
översiktsplanearbetet, hur behandlade 
ni de frågor som berör riksintressen 
och dess avgränsning i det arbetet? Hur 
upplever du översiktsplanearbetet?

3. Hur upplever du att kommunen har 
möjlighet att påverka riksintresset vad 
gäller avgränsning, innehåll och vilka 
åtgärder som inskränker riksintresset?

4. Vilka andra planer eller program har 
ni arbetat med där riksintressets 
avgränsning har varit aktuellt?

5. Har ni gått vidare med något planarbete 
som tydligt står i konflikt med 
länsstyrelsens granskningsyttrande? 
Beskriv hur ni gick till väga, vad som 
hände och hur det tillslut gick.

6. Tycker du att översiktsplanen är 
ett bra instrument för att diskutera 
riksintressen? Varför/ varför inte?
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7. Hur anser du att kommunens arbete med 
riksintresse ska ske? Vad hade du tyckt 
förbättrade det kommunala arbetet med 
riksintressen?

8. Är det något annat du vill tillägga?
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GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM HAR KOPPLING HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSERNA

Miljöbalken SFS 
1998:808

2 kap De allmänna hänsynsreglerna

3 kap De sektorsvisa riksintressena

3 kap 10§ Om oförenliga intressen 

4 kap De geografiskt avgränsade riksintressena 

6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag

7 kap Strandskydd och andra skyddsbestämmelser 

8 kap Särskilda bestämmelser om djur och växtskydd

17 kap 1 § 1 och 4 § a Innehåller de verksamheter som hindras 
i områden som är berörda av 4 kap. 3 § och 4 § (obruten och 
högexploaterad kust). 

Prop.1997/98:45 4 En samlad miljölagstiftning

4.9 Bestämmelser om hushållning med mark och vatten

Plan- och bygglagen SFS 
2010:900

3 kap Översiktplanen

4 och 5 kap Detaljplan och områdesbestämmelser

Prop. 2009/10:170 9. Översiksplan

10. Detaljplan och områdesbestämmelser

11. Arbetet med detaljplan och områdesbestämmelser

Förordning om 
hushållning med mark- 
och vatten- områden 
m.m. SFS 1998:896

§1 Boverket och länsstyrelsens samordningsansvar

§2 De sektorsansvariga myndigheternas ansvarsområde

§3-4 Länsstyrelsens ansvarsområde

§ 5 Kommunen och regionplaneorgans ansvarsområde 

BILAGA 2- FÖRKORTNINGAR, 
LAGSTIFTNING OCH BEGREPP
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Kunskapsunderlag, Planeringsunderlag 
och Beslutsunderlag

Ett kunskapsunderlag är det material 
ämbetsverken ställt samman, och ska bestå 
av geografisk avgränsning, värdeomdömen 
och motiveringar av det föreslagna 
riksintresset.

Länsstyrelserna tar emot 
kunskapsunderlaget från ämbetsverket 
och producerar ett planeringsunderlag. 
Planeringsunderlaget är konkretiserat och 
tillämpligt för den kommunala planeringen.

När kommunens tjänstemän har utarbetat 
en plan för behandlingen av riksintressen, 
och analyserat vilka konsekvenser 
olika handlingsalternativ får, är det ett 
beslutsunderlag. Det är detta politikerna tar 
ställning till och kommande agerande utgår 
från.

Lag och förordning4

En lag är fastställd av riksdagen, gäller i hela 
landet och ger konsekvenser för enskilda 
medborgare. En förordning är utfärdad av 
regeringen innebär inte några konsekvenser 
för enskilda utan behandlar exempelvis hur 
myndigheter ska tillämpa lagen5.

EG/EU- förordning och direktiv

En EG/EU- förordning är direkt verkande, 
vilket innebär att samtliga nationer och dess 
myndigheter och medborgare är skyldiga att 
följa den. Ett EG/EU-direktiv däremot ska 
införlivas i den nationella lagstiftningen, och 
det är först när detta är gjort som direktivet 
får laglig verkan.6

4 Domstolsverket (2011) http://www.lagrummet.se/lar-
dig-mer/faq/Om-lagar/#470
5 Regeringen (2013) http://regeringen.se/sb/d/2483
6 Regeringen (2013) http://regeringen.se/sb/
d/2463/a/13493

VIKTIGA BEGREPP

Påtaglig skada, påverkan och förs-
vårande

Ett viktigt begrepp i 
hushållningsbestämmelserna är påtaglig 
skada som innebär att åtgärder som “kan 
ha en bestående negativ inverkan på de 
skyddade intressena eller som tillfälligt kan 
ha stor negativ inverkan på detta.”1 

Ett annat begrepp som används är påtagllig 
påverkan och påtagligt försvåra som innebär 
att en åtgärd måste ha en “bestående negativ 
inverkan på det aktuella intresset eller 
som tillfällligt kan ha mycket stor negativ 
inverkan på detta”2. Man skulle kunna säga 
att det krävs större åtgärder för att uppfylla 
kravet på påtaglig påverkan än för påtaglig 
skada.

“Så långt som möjligt skyddas mot” 
innebär att en avvägning ska göras mellan 
det skyddade intresset och motstående 
intressen, och om de motstående intresset 
ses som viktigare så ska det ges företräde.

Det är länsstyrelsens uppgift att bedömma 
om en åtgärd ger påtaglig skada, påverkan 
eller försvårar och vilket intresse som ska ges 
företräde.

Myndighet och ämbetsverk

Med myndighet avses samtliga offentliga 
verk och förvaltningar på statlig, regional 
och kommunal nivå3. Ämbetsverk, eller 
sektorsmyndigheter, är de centrala 
myndigheter som är berörda av 
verksamheter i 3 kap. MB, och är utsedda att 
ansvara för sitt sektorsområdes riksintresse.

1 Miljöbalksutbildningen (1998) Grundkursen. s. 64
2 Prop. 97/98:45 s. 668-669. påtagligt påverka och 
påtagligt försvåra används synonymt.
3 Riksdagen (2012) http://www.riksdagen.se/sv/Sa-
funkar-riksdagen/Ordbok/myndighet/ 
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Lagstiftningsprocessen; förarbeten och 
propositioner7

Regeringen initierar en lagprocess genom att 
ta beslut och ge direktiv(kommittéedirektiv) 
till en utredning (SOU eller Ds8). 
Utredningen skickas på remiss och 
synpunkter på utredningsförslagen lämnas 
till det ansvariga departementet, som 
förbereder ett förslag som beslutas av 
regeringen och sedan lämnas till lagrådet 
ifall förslaget innehåller lagändringar 
eller förslag till ny lagstiftning. Efter 
lagrådets granskning skrivs en proposition. 
Propostionen innehåller grundstommen till 
en lagstiftning och motivering till varför 
lagstiftningen ska utformas på ett visst 
sätt. Riksdagen beslutar om lagen som 
sedan utfärdas av regeringen och kungörs i 
lagstiftningen. 

Eftersom lagar inte innehåller de 
motiveringar som finns bakom en 
lagparagraf behöver man studera 
propositionen för att tolka lagens 
intentioner.

7 Regeringen (2013) http://regeringen.se/sb/d/1522
8 SOU står för Statens offentliga utredningar och Ds står 
för Departementserien, alltså   utredningar 
som ett departement ansvarar för.




