
Fritidshuset som planeringsdilemma 

 

Många människor har idag sociala och ekonomiska möjligheter att växla bostad inom samma 

kommun, mellan olika delar av landet och över nationsgränserna. Framförallt kulturgeografer 

har visat på hur komplex situationen kan vara, såväl när det gäller förhållningssättet till 

rörlighet och platsanknytning som till strategisk påverkan på olika samhällsnivåer. Inom 

planeringsfältet däremot har frågan om dubbel bosättning mest betraktats som en icke-fråga 

och debatterats förvånansvärt lite hittills. En färsk avhandling, Fritidshuset som 

planeringsdilemma, sätter nu fokus på problematiken utifrån ett planerarperspektiv. Dubbel 

bosättning kan ses som ett exempel på ett dilemma, där planeringens försök att bemästra en 

bångstyrig verklighet krockar med människors sätt att leva sina liv. Intresset riktas framförallt 

mot förhållandet mellan intentioner i svensk lagstiftning och planeringstillämpning. 

 

Det är dags att ifrågasätta den modernistiska stadsbyggnadstraditionen att i fysisk planering 

separera arbete, fritid och boende genom en uppdelning i fritidshus och permanentbostäder. 

En sådan uppdelning utgår från att det går att kategorisera olika typer av bostäder. Istället 

borde vi granska de föreställningar som kategoriindelningarna utgår från. Dubbel bosättning 

som begrepp har fått olika betydelser utifrån skattelagstiftning, folkbokföring och socialtjänst, 

medan fysisk planering försöker upprätthålla en alltmer fiktiv gräns mellan bostadsformer. 

 

Under 1960-talet byggdes fler nya fritidshus än under någon annan period under 1900-talet. 

Samhällsförändringarna innebar att det fanns ett utökat ekonomiskt utrymme för konsumtion, 

en växande medelklass, mer tid för fritidsaktiviteter och en inhemsk trähusindustri, vilken 

hade kapacitet att massproducera fritidshus. Fritidshuset blev en konsumtionsvara bland andra 

på marknaden. Könsroller och arbetsfördelning i hemmet hade också börjat diskuteras 

offentligt, vilket kom att påverka synen på fritidshusets utformning. Sist men inte minst, 

möjligheterna för konsumenten att förverkliga sitt byggande, underlättades av bristande 

styrning från stat och kommun.  

Fritidsbebyggelsen framstod alltmer som en markkonkurrent i förhållande till viktiga 

samhällsintressen och var en bidragande orsak till att riksdagen under 1970-talet beslutade om 

en nationell resurshushållningsplanering ”fysisk riksplanering”. Genom restriktioner i form av 

riktlinjer och senare lagreglering, införde staten begränsningar för exploatering av 

fritidsbebyggelse inom vissa områden. Restriktionerna var däremot inte avsedda att förhindra 

utvecklingen av permanent bebyggelse. Sorteringen mellan fritids- och permanentbostäder var 

en kommunal angelägenhet. Lagstiftningen och planeringspraktiken strävar alltså efter att 

upprätthålla en gränsdragning mellan permanentbostad och fritidsbostad, genom olika typer 

av reglering. Rättstillämpningen bekräftar uppdelningen genom att sträva efter att upprätthålla 

en nedre gräns mellan ekonomibyggnader och fritidshus och en övre gräns mellan fritidshus 

och permanenta bostäder. 

 

I tillämpningen tycks det i dag inte finnas någon entydig bild av hur landets kustkommuner 

ser på fritidsbebyggelsens vara eller icke-vara, varken i förhållande till hur begreppet ska 

definieras eller hanteras inför framtiden. Nästan sjuttio kustkommuner innehåller områden 

som regleras av Miljöbalkens hushållningsbestämmelser. De flesta kommuner tycks acceptera 

den legala konstruktionen i stort, men vissa kommuner ifrågasätter planeringsverktygens 

meningsfullhet och räckvidd. En del kommuner uttrycker tvivel om användningen av 

begreppet fritidshus överhuvudtaget är relevant. Vid granskningen av de senaste 



översiktsplanerna står det dock klart att kustkommuner i högre grad än tidigare väljer att inte 

kategorisera bebyggelse. När kommuner bestämmer sig för att lovpröva all ny bebyggelse på 

samma sätt, så är det permanentbebyggelse som normerar. Fritidsbostaden blir då i princip en 

fullvärdig bostad, utbytbar mot den permanenta. Den föreställning som plan- och bygglagen 

utgår ifrån har i stort sett stannat vid fritidshuset som ett komplement till huvudbostaden, och 

vid den syn på resurshushållning som gällde under 1970-talet. Men det sätt lagstiftningen idag 

formulerar samhällets krav på bostäders standard, stämmer inte överens med människors sätt 

att leva och använda bostäder. Det går inte att begränsa utbyggnaden inom områden med 

hushållningsbestämmelser på det sättet. Utgångspunkterna för att hushålla med naturresurser, 

utifrån en funktionsuppdelning av bostäder måste ifrågasättas. 

Ingrid Persson 

 

I februari i år disputerade arkitekt Ingrid Persson som första doktorand i ämnet fysisk planering vid Blekinge 

Tekniska Högskola. I avhandlingen Fritidshuset som planeringsdilemma ifrågasätter hon miljöbalkens regler om 

hushållning med naturresurser utifrån en funktionsuppdelning av bostäder i fritidshus och permanentbostäder. 

Modernismens strävan efter systematisering och funktionsseparering fungerar inte, i varje fall inte som den 

tillämpas för bostäder. Avhandlingen finns tillgänglig i fulltext i Blekinge Tekniska Högskolas 

forskningsdatabas http://www.bth.se. Ingrid Persson har mångårig erfarenhet som planerare och arkitekt bland 

annat som expert på Boverket.  

 

 

 

 

 

http://www.bth.se/

