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Planering av grönytor och bostäder i turiststarka 
kommuner 

Sammanfattning 
Idag planerar och exploaterar vi allt mer i städer och samhällen. Vi har behov av bostäder 
eftersom Sveriges befolkning ökar och kommunens planering sker därför därefter. Men vi 
har också ett behov av grönytor, ur flera hälsoperspektiv behövs natur och grönska för vårt 
välmående. Både grönytor och bostäder är ett allmänt intresse som behöver tillgodoses vid 
planering och utveckling av områden, men hur planerar man för dessa viktiga intressen och 
behov? Syftet med denna uppsats är att analysera turistkommuners planering av bostäder 
och grönytor och jämföra två turiststarka kommuners planering av dessa. Kommunerna som 
jämfördes var kustkommunen Tanum och fjällkommunen Malung-Sälen. För att svara på 
uppsatsens frågeställningar genomfördes granskning av översiktsplaner, detaljplaner samt 
offentliga tryck som är relevanta i ämnet. Utöver det genomfördes semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer med planchef eller motsvarande i respektive kommun för att samla så 
mycket kunskap som möjligt. I arbetet spelar också miljökvalitetsmålen en betydande roll då 
målet god bebyggd miljö har motsvarande fundament som de som undersöks i uppsatsen. 

I slutsatsen kan man se att de turiststarka kommuner som granskats inte har samma problem 
i planeringen. De har båda olika förutsättningar vilket kan bidra till det skiftande resultatet. 
Då båda kommuner redan har stora grönområden utanför planeringsytorna anses inte frågan 
om att grönytor försvinner i tätorterna som ett problem. Att bostäder blir fritidshus istället 
för permanenta är ett problem som är närmast obefintligt i Malung-Sälen till skillnad från 
Tanum. Miljökvalitetsmålet bearbetas inte heller medvetet i planerna på den lokala nivå som 
behövs för att bromsa upp dagens förlust av biologisk mångfald, dock finns metoder i 
planeringen som är till miljöns fördel men som inte benämns som just miljökvalitetsmål. Om 
kommunernas olikheter beror på de olika förutsättningarna och kommunernas uppbyggnad 
eller om turistkommuner generellt har olika planeringsmetoder kan inte med säkerhet 
avgöras utifrån endast två kommuner. Men fastställas kan att förevarandes 
planeringsmetoder skiljer sig åt.  
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Planning of green areas and housings in tourist 
popular counties 

Summary 
Today we are planning and developing a lot in cities and villages. Due to Sweden’s increasing 
population our needs for housings is increasing and the counties planning befall thereafter. 
But we do have a need of green areas as well, both seen to health in several perspectives but 
also for our well-wellbeing. Both green areas and housings are common interest that needs 
to accommodate in every planning, but how do you plan for those? The purpose for this 
thesis is to analyse and compare two counties with a lot of tourists in their planning of green 
areas and housings. The comparing counties are west coastal Tanum and the mountain filled 
Malung-Sälen. To answer the questions in the thesis the counties overview plans, detailed 
plans and public prints that was relevant to the subject was studied. Also interviews in a semi 
structured qualitative method was held with the plan managers in both counties. These was 
held to gather knowledge and understanding. In the thesis the environmental quality goals is 
also up-to-date specially the goal good built environment since it has similar grounds as the thesis 
has focused on.  

The conclusion is that the counties that has been reviewed have different issues in planning. 
They both have different prerequisites which could contribute to the varied results. Since 
both counties already have bigger green areas outside the planning side, they do not believe 
that the question regarding green spaces disappearing in the conurbation is a problem. The 
fact that housings is utilized as secondary residences instead of permanent is nearby 
nonexistent in Malung-Sälen while it is a challenge in Tanum. The environmental quality goal 
is not intentional processed on local level which is necessary in order to slow the loss of 
biodiversity that we have today, however they have both methods that works in 
environmental advantage but is not mentioned as environmental quality goal in specific. If 
the differences in the counties planning are due to their different prerequisites and their 
structure or if the counties in general have different planning methods cannot with absolute 
certainty be determined from without only two counties. But it can be determined that these 
do differ. 
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Nomenklatur 

Vokabulär 
Allmänt intresse = ett generellt behov och intresse som berör alla medborgare i ett 

samhälle. 

Detaljplan = Planeringsverktyg en kommun har för att utveckla, oftast, mindre 
områden. En detaljplan styr hur mark får användas och vilka typer 
av anläggningar eller byggnader som får finnas. 

Exploatering = Utveckling av markområden och befintliga fastigheter. 

Fritidsboende/ 

Delårsboende =Människa som inte är mantalsskriven på fastigheten och inte bor 
permanent på platsen, kan vistas på fastigheten en vecka om året, 
men också 20 veckor. 

Fritidsbostad/ 

fritidshus = Permanent bostad/byggnad där människor inte är mantalsskrivna 
och endast bebos tillfälligt En bostad som inte har lika höga krav 
på tillgänglighet och energihushållning som en permanentbostad. 

Grönområde = Större obebyggt område som skapar känsla av natur i samhället. 

Grönstruktur = En ort eller stads totala grönområde och grönytor. 

Grönyta = Allt grönt i tätorten, både privata trädgårdar, odlad park och vild 
natur. 

Hållbar utveckling = När man tar hänsyn till dagens behov utan att riskera kommande 
generationers tillgång till resurser.  

Permanentboende = En människa som är mantalsskriven på fastigheten. 

Permanentbostad = En bostad konstruerad för att bo i året runt. Har krav på 
tillgänglighet och energihushållning. 

Förkortning 
SOU = Statlig offentlig utredning. 

 

Lagstiftning 
Folkbokföringslag (1991:481) 

Miljöbalk (1998:808)  

Plan- och bygglag (2010:900) 

Semesterlag (1977:480) 

Äldre Plan- och bygglag (1987:10) 
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1 Inledning 
Semester och ledighet är något som många ser fram emot under året. Vare sig man har en 
skidsemester i fjällen att se fram emot eller en cykeltur längs västkusten så har man tack vare 
semestern möjligheten att uppleva landet utanför vardagen. Kanske är detta en ferie man har 
varje år, då man åker till sin fritidsbostad för att ta det lugnt och njuta av ledigheten. Eller 
kanske är det första gången och det letas ivrigt efter en central och härlig plats att bo på, 
gärna med fin utsikt. Eller kanske är semesterplatsen hemma, vid havet eller fjället, och det 
lilla mysiga samhälle som står tomt större del av året börjar vakna till liv och fyllas upp med 
fritidsboende och turister. 

Idag planerar och exploaterar vi allt mer i städer och samhällen. Vi har ett stort behov av 
bostäder, eftersom vi blir fler i Sverige och alla behöver någonstans att bo. Utefter dessa 
förutsättningar planeras därför för många nya boenden. Men vi har också ett stort behov av 
grönytor, både ur ett psykiskt och fysiskt hälsoperspektiv behövs natur och grönska för vårt 
välmående. Både grönytor och bostäder är ett allmänt intresse som behöver tillgodoses vid 
planering och utveckling av områden. Många uppsatser har gjorts kring hur man tar hänsyn 
och arbetar med dessa frågor i städer. 

Men hur det fungerar i mindre orter och kommuner är vidare inte utrett. Än mindre hur det 
fungerar i kommuner som har stadskaraktär under endast en kortare del av året, till följd av 
semester, fritidsboenden och turism. I denna uppsats kommer fokus ligga på hur man ser på 
planering i kommuner som är i stora behov av turistnäring. Tänker man på samma sätt som 
i de större städerna? Behöver man ha samma hänsynstänk vid planering kring grönytor eller 
är kravet lägre i orter där naturen ändå finns nära? De områden som planeras och bebyggs 
av bostäder tar ofta grönytor, i och med det också ett allmänt intresse, i anspråk för att göra 
plats för det allmänna intresset av bostäder. Men får man fler permanenta invånare eller fylls 
dessa hus till större delar av fritidsboende? 

Grönytor i samhället är en viktig del för att ta del av den hållbara utvecklingen, både ur ett 
socialt, ekologiskt men också ekonomiskt perspektiv. Men bostäder i tätortsnära läge är en 
viktig del det med. Idag är den generella individen medveten om att den biologiska 
mångfalden står på kant och att fler och fler gröna ytor behöver bevaras för att ha en liten 
chans att minska de giftiga ämnen, partiklar och föroreningar vi släpper ut i vardagen. Många 
större städer har tagit fram konceptet att när ett träd tas ned måste ett visst antal nya planteras. 
Andra städer har som mål att en invånare aldrig ska ha längre än en visst intervall till närmsta 
park eller grönområde. Men om det inte gäller större tätbebyggda städer utan istället en 
glesbebyggd turiststark kommun. Om det istället handlar om en kommun med färre invånare 
samt fjäll eller hav angränsande en större del av kommunen, hur noga och avvägande planerar 
man då? 

Målsättningen med denna undersökning är att få en bättre förståelse för hur man i 
glesbebyggda kommuner tar hänsyn till planering av grönytor och bostäder. Samt om det 
faktum att bostäderna till stor del består av en blandning av både permanent- och 
fritidsbostäder har någon inverkan i planeringens framtagande. 
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Fokus har under denna uppsats varit Tanums kommun och dess planering. För att få en 
bättre överblick i hur viktig turistnäringen är har även Malung-Sälen kommun undersökts 
som, likt Tanum, är en kommun med hög turismnivå under en del av året. För att få en bra 
grund och en starkare kunskap har intervjuer gjorts med stadsarkitekt och planchef i 
respektive kommun. Intervjuerna har genomförts genom ett kvalitativt semistrukturerat 
upplägg för att nå en bättre kunskapsöverblick på hur respektive kommun ser på 
planeringen1.  

Det finns idag många kandidatuppsatser som hanterar planering av grönytor och planering 
som eliminerar grönytor i tätorterna. Exempelvis Filippa Olssons Planera i ett grönområde - 
En fallstudie i Ronneby Kommun2 och Karin Jonssons Hur påverkar förtätningen stadens 
grönstruktur3. Dock handlar dessa i huvudsak om hur hänsyn tas och planering görs i större 
tätbebyggda städer. Stockholm, Malmö och så vidare. Men hur fungerar det i kommuner som 
endast har stadskaraktär under viss del av året? Alltså en kommun med stor turistnäring, där 
permanent bosatta samsas med lika stort antal fritidsboenden. Behöver man ta lika stor 
hänsyn i dessa kommuner? Turiststarka kommuner har ofta också många olika typer av 
invånare och invånarantal, vilket medför till en blandad bebyggelse av permanentbostäder 
och fritidsbostäder. Är det ett problem för de turiststarka kommunerna att planera för 
permanentbostäder när kommunen också har ett stort antal fritidsboenden? 

Hur tar man hänsyn till exploatering av grönytor i en mindre kommun? 

Följer kommunerna miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö, för att nå en bättre planering? 

Tänker man på samma sätt i turiststarka kommuner oavsett vilken tid på året de har 
högsäsong och vad kommunen har för förutsättningar? 

 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med denna uppsats är att analysera turistkommuners planering av bostäder och 
grönytor och jämföra två turiststarka kommuners planering av dessa. Genom detta är målet 
att nå en djupare uppfattning och bättre förståelse om hur kommuner med turiststarka drag 
planerar beträffande grönytor och bostäder, om planeringen är lika viktig som i tätbebyggda 
kommuner.  

 

 

 

  

                                                 
1 Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande. S. 280. 
2 Olsson, Filippa. Planera i ett grönområde – En fallstudie i Ronneby Kommun. Blekinge, 2018. 
3 Jonsson, Karin. Hur påverkar förtätningen stadens grönstruktur? Alnarp, 2009. 
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2 Metod 
Jan Hartman skrev i sin bok 2004 att metodteori är en sammanlänkning mellan abstrakta 
vetenskapliga teorier och metodlära, alltså nonfigurativa föreskrifter för metodval vid olika 
undersökningsstudier. Enligt Hartman finns det två delar att använda vid metodteori: 
kvantitativ metodteori och kvalitativ4. Kvalitativa metoder har många olika karaktärer, både 
gällande insamlandet av data samt analysen av den. Metoden utgår från respondenters 
uppfattning och kan varken betraktas som rätt eller fel. Den kvalitativa kan också anses mer 
djupgående och beskrivande än den kvantitativa som ofta används för att få resultat i form 
av siffror, angivna mängder eller andra mätbara undersökningar. Den kvantitativa 
metodteorin beskrivs istället genom att man klassificerar för att bestämma en mängd, alltså 
mätbara undersökningar, man har tre faser som man följer en i taget. Valet av metod grundar 
sig för det mesta i vad för svar som förväntas av undersökningen. 

Denna uppsats innefattar en kvalitativ studie som ska analysera och jämföra delar av en 
turistkommuns planering. För att nå en omfattande balans mellan teori och empiri har en 
abstraktionsnivå av abduktion tillämpats under hela uppsatsskrivandet, vilket innebär en 
nivåvandring mellan nivåerna induktion och deduktion5. För att få en inblick i ämnesområdet 
har insamling av empiri bestått av översiktsplaner för Malung-Sälen och Tanum som lästs 
och granskats med fokus på uppsatsens ämnen. Detaljplaner har därefter granskats för att få 
en överblick av hur de tar ställning till översiktsplanens riktlinjer. Lagar, propositioner och 
statliga offentliga utredningar har också ingått i kunskapsinsamlingen för att få en bättre 
överblick över planeringens krav. 

För att få bästa möjliga inblick i kommunernas planering och dess tänk har planchef och 
stadsarkitekt i Tanum respektive Malung-Sälen intervjuats personligen. Dessa har utförts 
med en kvalitativt semistrukturerad metod som utgått ifrån en intervjuguide, se A:1. Valet av 
semistrukturerad och kvalitativ metod gjordes för att förhoppningen inte var att få fram 
exakta svar och värden utan snarare få en utökad kunskap och förståelse för hur respektive 
kommun planerar. Det har också givit störst kunskap för hur de planerar och ser på de 
frågeställningar jag velat ha svar på. Förberedelse av intervjuerna gjordes genom att läsa 
litteratur och att placera frågor på så sätt att den inledande medgav, i enlighet med 
trattmodellen, att den intervjuade kunde tala fritt6. 

Valet av kommuner gjordes för att få en bredare bild av planering hos kommuner som har 
olika styrkor. Två turiststarka kommuner med olika styrkor gav tanken av sommarturism och 
vinterturism, vilket även var så valet gjordes. Kommuner som är starka i sig, men på olika 
tider av året. Valet blev då en kommun med hav och vacker skärgård samt en kommun med 

                                                 
4 Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. S. 205.   
5 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf, Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. S. 62. 
6 Kylén, Jan-Axel. Att få svar: Intervju – Enkät – Observation, 2004. S. 32. 
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storslagna fjäll. Därav Tanum och Malung-Sälen. Något som bestyrkte valet av kommuner 
var att de år 2010 ansågs vara bland de 5 främsta turistkommuner enligt en rapport från 
arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, där Tanum kom på en tredje plats följt av Malung-
Sälen på fjärde7. 

För att nå en rimlig slutsats och kunna svara på frågeställningarna har avgränsningar gjorts 
genom att fokusera på planering av grönytor och bostäder. För att få en insyn i hur man 
planerar har endast de två kommunerna intervjuats och granskats. Men då undersökningar 
inte gjorts i fler än två kommuner kan ej säkerställas att resultatet också gäller i övriga 
turiststarka kommuner i Sverige. För att ändå få ett bredare perspektiv i landet valdes två 
geografiskt skilda kommuner, som även har olika turiststarka drag som skrivet ovan. En 
sommarstark kustkommun och en vinterstark fjällkommun.  

 

2.1 Metoddiskussion 
Metoden kan ifrågasättas på det vis att endast två kommuner undersöks samt endast vissa 
delar i dess planering. En bättre överblick och starkare resultat kan nås vid jämförelse av fler 
turiststarka kommuner alternativt mellan en turistkommun och en tätbebyggd kommun. En 
bättre uppfattning om skillnaden skulle kunna komma att nås genom att undersöka fler delar 
i planeringen. Kommunerna som undersöks kan också påverkas av andra faktorer än just de 
som belyses i denna uppsats. 

Det hade varit möjligt att använda sig av en kvantitativ metod och skickat ut enkäter, vilket 
givit möjlighet till att fråga fler kommuner om dess planering. Dock hade frågorna kunnat 
misstolkas, ej besvarats eller besvarats på så pass kortfattade vis att reliabiliteten varit 
minimal.  Vid de personliga intervjuerna har reliabiliteten varit lättare att öka då man kunnat 
ställa följd- och kontrollfrågor för att vara säker på att svaret tolkats rätt. 

En fördel hade varit, som också lästs i metodböcker, att ha intervjuerna längre fram i 
processen. Om teoridelen till större del skrivits innan båda intervjuer hade det eventuellt 
resulterat i en bättre resultatdel. Bortsett från det resulterade metodvalet av intervjuer som 
gav många givande svar, vilket kan ha berott på att frågor var så pass öppna att de kunde 
tolkas friare och vidareleda till kommunens arbete. 

  

                                                 
7 Besöksnäringen i Sverige, Svensk Handel, Stockholm, 2010. 
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3 Teori 
Vid all typ av planering finns det lagar att följa. Fysisk planering i kommuner styrs och 
regleras till stor del av plan- och bygglagen samt miljöbalken. Utöver dessa har kommunen 
egna riktlinjer som ska tas fram och följas. Både gällande bostäder och grönytor finns 
målsättningar som en kommun delvis själva tar fram, men också nationella mål och lagar 
som ska följas enligt EU och regeringen. 

 

3.1 Bostäder – fritid eller permanent? 
Begreppet permanentboende eller helårsboende kommer påträffas vid flera tillfällen i 
följande uppsats, med dessa begrepp syftas en människa som är mantalsskriven på 
fastigheten. I Sverige måste man enligt folkbokföringslagen vara folkbokförd på den plats 
man regelmässigt vistas under sin dygnsvila8. Vidare kommer begreppet permanentbostad 
respektive helårsbostad förekomma, då avses en bostad som är konstruerad för att bo i året 
runt. Det finns på dessa bostäder krav som måste följas för att räknas som förevarande. 

I uppsatsen kommer också begrepp som fritidsboende eller delårsboende, vilket är där en 
människa inte bor permanent och inte heller är mantalsskriven. Det kan handla om att man 
vistas på fastigheten några dagar om året, men också flera veckor. Fritidsbostad och fritidshus 
kommer också benämnas och avser då en bostad som inte har lika höga krav som en 
permanentbostad. 

När man planerar för bostäder finns det både krav och allmänna råd som ska följas. Många 
av dessa kan enkelt hittas bland boverkets byggnadsregler, som består av en författning med 
föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen9. 
Dessa allmänna råd är även generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifter 
och anger hur man med fördel kan eller bör göra för att uppfylla föreskrifterna, vilka handlar 
bland annat om: 

”Föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet hos bärande 
konstruktioner finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av 
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.” – Boverkets byggregler  
 

Som skrivet ovan är en permanentbostad menad för att bo i, som det låter och heter, 
permanent. Den måste således till exempel ha en anpassad tillgänglighet och användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. En person kan bara ha en 
permanentbostad eftersom man bara kan vara mantalsskriven på en plats, dock finns det 
inget som hindrar dig från att ha en permanentbostad som fritidsbostad. Bortsett från att du 
vid byggnationen måste följa de krav som finns i plan- och bygglagen samt plan- och 
                                                 
8 Folkbokföringslag. 
9 Boverkets författningssamling. Boverkets byggregler. S.1. 
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byggförordningen. Skillnaden på dessa bostadsformer är att en fritidsbostad inte har lika höga 
krav på bland annat tillgänglighet och energihushållning. Fritidshus har vanligtvis inget krav 
på service och VA-underhåll eller något liknande som permanentbostäder måste ha tillgång 
till10. Man kan visserligen bo i ett fritidshus också, men ofta är det lägre standard på VA 
etcetera i huset och det pratas därefter om att omvandla hus från fritidsbostäder till 
permanentboende för att göra bostaden bebolig året runt. Man drar då ofta nya ledningar 
och förbättrar vägar. Det finns dock inget krav på omvandling när man permanent flyttar in 
i ett fritidshus, eftersom kraven bara ligger i byggloven11. Detta ger en möjlig risk till fusk 
genom att ansöka om bygglov för fritidsbostad trots att intentionen är att bo där permanent. 
Då kraven är lägre kan den ekonomiska faktorn spela in med tanke på att fritidsbostäder inte 
alltid byggs för att hålla lika ”bra” som ett permanenthus, men huruvida förevarande sker 
eller inte är ej utrett. 

En faktor i dessa två skilda bostadsformer är att man sällan är mantalsskriven på sin 
fritidsbostad. Det resulterar i att skatt, välfärd och andra rättigheter som är kopplade till 
permanentbostaden förloras kommunen. En rättvis bild av befolkningsantalet i dessa 
kommuner kan i vissa fall inte visas och konsekvenser skapas när fritidsboende bor i sitt 
fritidshus på ett sätt som skulle tolkas som permanent. 

 

3.2 Översiktsplanering 
Planering i kommuner styrs framförallt genom två sätt, det är genom översiktsplaner och 
detaljplaner. Att ha en aktuell översiktsplan är ett krav i enlighet med plan- och bygglagens 3 
kap. 1 §. Den är inte bindande, men ska visa kommunens inställning för det långsiktiga 
framåtskridandet av den fysiska miljön12. En översiktsplan ger vägledning för beslut om hur 
den redan byggda omgivningen ska användas, utvecklas och bevaras samt hur mark- och 
vattenområden ska nyttjas. Den ska bidra till en ledande roll i kommuners arbete för att få 
en långsiktig hållbar utveckling. Till hjälp för att kunna nå den hållbara utvecklingen har 
regeringen tagit fram hållbarhetsbedömningar på nationell nivå, vilken kommuner i sin tur 
kan bearbeta till en lokal nivå13. I översiktsplanen utgås det också från om det senare ska tas 
fram en fördjupade översiktsplan, områdesbestämmelse och detaljplan (se Figur 1). För att 
inte gå för djupt kommer ingen neddykning göras i fördjupade översiktsplaner eller 
områdesbestämmelser. I en översiktsplan måste det också, bland andra ting, framgå vad 
kommunen har för syn på den byggda miljöns användande och utveckling, hur de ämnar 

                                                 
10 8 kap. 6 § 2 Plan- och bygglag. 
11 Leidzén, Moa, planchef, Tanums kommun. 
12 3 kap. Plan- och bygglag. 
13 Regeringen, Nationell strategi för hållbar utveckling, Regeringens skrivelse 2001/02:172, 2002, 
Stockholm. 



Planering av grönytor och bostäder i turiststarka kommuner 

7 
 

tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder samt hur de avser att följa gällande 
miljökvalitetsnormer och riksintressen.14  

 

Figur 1. Kommunens planprocess 

När de gäller användning av mark- och vattenområden, bebyggelse och byggnadsverk får 
enligt Plan- och bygglagens 4 kapitel regleras med en detaljplan. Vid större exploateringar 
och ianspråktagande av mark- och vattenområden för bebyggelse och byggnadsverk finns 
krav på att upprätta en detaljplan. Om detaljplan är aktuellt finns många faktorer till, i 
huvudsak handlar det om både den typ av förändring som ska ske men också hur 
förhållanden i omgivningen.15 

 

3.3 Miljökvalitetsmål 
Den 28 april 1999 beslutade riksdagen om att ta fram 15 nationella miljökvalitetsmål för 
landet16. Generellt handlar dessa mål om att miljöpolitiken ska bidra till ett överlämnande av 
lösta miljöproblem till nästa generation, utan att hälso- och miljöproblem ska expandera i 
andra länder. I november 2005 tillkom ett mål, om biologisk mångfald. Därtill finns 17 
etappmål som tillsammans med de andra bildar ett miljömålssystem17. Detta miljömålssystem 
ska bidra och verka som riktmärken för vårt miljöarbete. Ett miljöarbete som ska bromsa 
upp dagens förlust av biologisk mångfald och som ska motverka de många arter och 
naturtyper som nu riskerar att försvinna. 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är ett mål som är relevant i denna uppsats eftersom det 
i stora drag handlar om balansen mellan bostäder och grönytor.  

                                                 
14 3 kap. 5 § Plan- och bygglag. 
15 Boverket, PBL kunskapsbanken detaljplanering. 
16 Annemay Ek, naturvårdsverket Miljökvalitetsmål. 2018-08-24.  
17 Sverigesmiljomal.se, Så fungerar arbetet med Sverige miljömål. 2018-10-30.  



Planering av grönytor och bostäder i turiststarka kommuner 

8 
 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö. 

Som riksdagens definition säger ska den bebyggda miljön uppfylla människan och samhällets 
behov, både gällande bra livsmiljöer men också med att bidra till den hållbara utvecklingen18. 
Eftersom miljön på flera vis påverkas av hur vi bor och lever behöver en förändring ske. 
Bebyggelsen i Sverige idag står för omkring 40 procent av den totala energianvändningen i 
landet samtidigt som landets invånarantal ökar i större tätorter. Förtätning har i vissa fall 
skett genom att grönytor bebyggts, vilket i sin tur leder till att möjligheter till rekreation nära 
bostaden utomhus minskar. 

Utmaningar med målet god bebyggd miljö är att det i samhällsplanering behövs ett bättre 
utförande av befintliga regelverk ur miljösynpunkt, framför allt plan- och bygglagen. Det 
behövs då väsentliga planeringsunderlag och en synkroniserad planering av bebyggelse samt 
infrastruktur19. Boverket har ställt samman fem åtgärder som kommuner med fördel kan ta 
del av och tillämpa. Dessa handlar bland annat om att utveckla parker, grönområden och 
tätortsnära natur och säkerställa ekosystemtjänster i den byggda miljön20. 

Därtill finns även två mål som tas upp i denna uppsats, nämligen storslagen fjällmiljö och hav i 
balans samt levande kust och skärgård. Målet storslagen fjällmiljö är framtaget för att skydda de 
viktiga fjällområden som idag saknar skydd för natur- och kulturvärden. Förhoppningen är 
att fler vindkraftsanläggningar, brytning av värdefulla mineraler och ökad prospektering ska 
undvikas. Därtill finns utmaningar gällande att hitta en god balans mellan bevarande och 
utveckling.21  

Hav i balans samt levande kust och skärgård är utvecklat för att bevara den biologiska mångfalden 
och viktiga livsmiljöer som idag störs av fiske, spridning av miljöutgifter samt främmande 
arter som etablerar sig i havet efter att ha färdats hit i fartygs barlastvatten. Människors 
aktiviteter påverkar även det rekreationen och det rika kulturarvet kring hav, kust och 
skärgård vid exploatering samt fartygs- och småbåtstrafik. Det finns många utmaningar innan 
detta miljömål bidragit till ett bra miljötillstånd. Eftersom det inte bara ligger i Sveriges 
händer behöver en insats på internationell nivå göras för att minska de negativa effekter som 
idag råder, därför har ett samarbete startat inom bland annat EU:s havsmiljödirektiv.22 

 

                                                 
18 Annemay Ek, Naturvårdsverket, God bebyggd miljö.  
19 Sverigesmiljomal.se, God bebyggd miljö.  
20 Sverigesmiljomal.se, God bebyggd miljö – Saker kommuner kan göra.  
21 Sverigesmiljomal.se, Storslagen fjällmiljö.  
22 Sverigesmiljomal.se, Hav i balans samt levande kust och skärgård. 
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3.4 Grönytor i planering 
I planering, framförallt detaljplanering, kan det användas flera bestämmelser för att styra 
grönskans utveckling och bevarande. Natur kan bevaras eller planeras för anlagd park. Vid 
planering av just dessa grönytor finns många begrepp och aspekter att ta hänsyn till. De 
begrepp som idag benämns, som till exempel grönstruktur, grönområde och grönyta kan 
blandas ihop likaså misstolkas.   

Många begrepp för planerad grönska i stadsplanerade områden låter som sagt liknande. Alla 
innehåller grönt och verkar avgränsa ett område på något vis. Men de är alla olika begrepp 
som definierar olika saker, så detta ska redas ut först. 

Grönstruktur är ett stort och brett begrepp som innebär en ort eller stads totala grönområden 
och grönytor. I början av 1990-talet introducerades begreppet och har sedan dess fått en 
större betydelse i stadsplaneringen.23  

Grönområde är de större områdena med naturkänsla i eller i närheten av samhället. Det är 
de obebyggda områdena som de båda kommunerna i uppsatsen har mycket av. Det kan vara 
större naturområden eller bara oplanerad och oexploaterad mark. Växtligheten i dessa 
områden har stor betydelse för luftföroreningar24. Dock får man inte glömma vid 
undersökningen att det i förevarande kommuner finns många grönområden som inte är 
planerade, vilka därför inte nämns vidare men ändå har en påverkan i planeringen. 

Grönytor är det som denna uppsats kommer fokusera mer på. Dessa handlar om grönt i 
tätorter, både de privata trädgårdarna, den vilda naturen men också de odlade parkerna25. 
Om ett hus byggs i din egen trädgård eller en gräsmatta försvinner är det alltså grönytor man 
menar förvinner då.  

Allmänt intresse är det allmänna intresset som berör alla medborgare i ett samhälle26. Man 
ska i översiktsplanering bland annat ta hänsyn till miljö- och klimataspekter samt natur- och 
kulturvärden. Genom att följa 2 kap. Plan- och bygglagen som anger de allmänna intressena 
inom översiktsplanering ska kommunernas planering bidra tilländamålsenlig struktur, god 
och tillgänglig livsmiljö men också god hushållning med mark, vatten samt bostadsbyggande. 

3.4.1 Grönytors reglering 
Det allmänna intresset gällande grönytor kan betraktas både i 2 kap. 7 § Plan- och bygglagen 
som säger att man vid planläggning ska ta hänsyn till behov av park och andra grönområden 
i nära anslutning eller i planområdet. Enligt paragrafens lagkommentar ska punkten syfta till 

                                                 
23 Karl Lövrie. Vad är grönstruktur i staden? 2001.  
24 Nationalencyklopedin. Grönområde.  
25 Statistiska centralbyrån, Beskrivning av grönytor i och omkring tätorter. 
26 Nationalencyklopedin. Allmänintresse.  
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att styrka beaktandet av grönytor ska visa på dess betydelse både vid nyexploatering samt 
ändring och förnyelse27. 

Det berörs också i 3 kap. 6 § Miljöbalken där behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter särskilt ska beaktas. I lagkommentar till denna paragraf framkommer att 
områden av betydelse för friluftsliv, naturvård och kulturmiljövården skyddas28. Detta 
innebär att också gröna bälten, även kallat grönytor särskilt ska tas hänsyn till vid och i 
bebyggelsekoncentrationer.  

Båda ovanstående lagparagrafer kan också styrkas av en proposition från 1994 som tar upp 
vikt av grönområden i vardagsmiljön men också att inte bryta sammanhängande stråk av 
grönområden29. Därtill kan även ekologiska perspektiv tilläggas i vikten av grönska i tätorten 
då det är betydelsefullt för den biologiska mångfalden, men också dagsvattenhantering och 
omhändertagande av avfall. I förevarande SOU ansåg regeringen att möjligheter då skulle 
skapas för att kunna bevara en tätorts grönska. Även det faktum att vikten av 
sammanhängande grönstråk ska vidmakthållas. Vid klarläggande och uppmärksammande av 
dessa ytor samt en förstärkning av de legala grunderna anser regeringen att skyddet stärks. 
Vidare menar regeringen att man då på bättre sätt kan vidmakthålla grönytor när avvägning 
mellan olika motstående intressen dyker upp i planering som kan innebära ändringar av 
markanvändning. 

Det finns idag mycket data för markanvändning, hur många som bor på olika platser och hur 
många områden som står obebyggda. Data med grönstruktur och markanvändning, 
befolkningens närhet till grönområden samt grönytor i och omkring tätorter är dock 
obefintliga för tätorter med lägre invånarantal än 30 000, vilket innebär att siffror med den 
informationen inte kan hittas i de kommuner som jämförts i denna uppsats.30  

  

                                                 
27Dión, Adolfsson, Hjalmarsson, Magnusson, och Molander, Plan- och bygglag (2010:900) 
kommentaren till 2 kap. 7 §, Zeteo. 
28 Bengtsson, Bjällås, Rubenson och Strömberg, Miljöbalk (1998:808), kommentaren till 3 kap. 6 §, 
Nordstedts Juridik. 2018, Zeteo. 
29 Prop. 1994/95:230. S. 80.  
30 Statistiska centralbyrån, Grönytor i och omkring tätorter, 2015.  
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4 Bakgrund – den svenska turismen 
Turism är ett begrepp som ofta dyker upp men som egentligen saknar fasta ramar. Begreppet 
i sig omfattar enligt FN-organet United Nations World Tourism Organization ”människors 
aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning”, under en 
period som är kortare än ett år31. Ofta innebär det att man ska befinna sig utanför den 
kommun man är bosatt i för att räknas som utanför sin vanliga omgivning. Enligt Linda 
Lundmark et al. Kan turism delas in i tre kategorier: inhemsk turism, inkommande turism 
och utgående turism. Inhemsk turism innefattar turistande inom sitt eget land, alltså när man 
inte lämnar landet. Inkommande turism är då man kommer från ett annat land, alltså lämnar 
sitt land för att komma hit och turista. Utgående turism är istället när man lämnar sitt land 
för turistande, alltså när man själv åker utomlands.32 Fortsättningsvis vid benämningen av 
turism och turister syftas inhemsk och inkommande turism. 

Sverige är ett land med mycket turism. År 2017 bringade turister 317 miljarder kronor i 
Sverige, då är ändock övernattning hos familj och bekanta samt Airbnb exkluderat33. 
Turismen medför både arbetstillfällen men också är det bra för Sveriges välfärd. 2017 
utgjorde turismen 2,8 % av landets BNP och har också gjort liknande i 17 år34. Vilket är en 
andel i den svenska ekonomin som anses öka för varje år35. 

Begreppet och turismen i sig är ett relativt nytt fenomen som tillkom vid den lagstadgade 
semestern 1938. Sedan införandet har semestern utökats från startens två veckors betalda 
ferie till dagens minimum om fem veckor36. Under lång tid var de större städerna i landet 
tomma på folk under några veckor i juli då industrierna stängde ner för gemensam semester, 
den så kallade industrisemestern vilken man fortfarande nämner vid tillfällen idag. 

Dock ska ej glömmas att turism i många kommuner enbart är framstående under en del av 
året. Detta genererar till att många kommuner under lågsäsong inte alls är lika framgångsrika. 
I många kommuner är turism av stor betydelse och en stor del av inkomsten och måste 
därmed planera därefter. Så detta arbete kommer undersöka hur planeringen fungerar i dessa 
kommuner. 

Idag återkommer även turister många gånger till samma platser och ser inte sig själva längre 
som just turister. Det kan på kusten handla om seglare som återkommer till samma 
kustsamhällen varje år, eller vid fjället skidåkare som hyr boende vid samma fjäll var säsong. 

                                                 
31 Tillväxtverket, turismens begreppsnyckel. 
32 Lundmark, Linda, Marjavaara, Roger & Müller, Dieter K., Turismen i Sverige: branscher och 
aktörer s. 14 – 16, 2011. 
33 SVT nyheter.  
34 Tillväxtverket, fakta om svensk turism.  
35 Lundmark, Linda, Marjavaara, Roger & Müller, Dieter K., s. 20. 
36 4 § Semesterlag. 
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4.1 Fritidsbostad i dagens samhälle 
Utöver de som benämns turister får ej glömmas de som redan äger en fritidsbostad och 
befinner sig i kommunen under turistsäsongen, men inte som turist.  Begreppet fritidshus 
definieras i en statlig offentlig utredning, SOU, 1964 som en byggnad uppförd dels för 
fritidsändamål dels som en före detta permanentbostad som tillhör eller tillhört jordbruk, 
skogsbruk etcetera och som nu i huvudsak förfogas för fritidsändamål.37 

År 1987 infördes ordet fritidshus i äldre plan- och bygglagen, både som just fritidshus men 
också enklare fritidshus38. I propositionen framkom att det för enklare fritidshus valdes att 
inte föreslå någon definition till fördel för kommunernas handlingsfrihet39. 

I Sverige fanns det år 2017 drygt en halv miljon fritidshus40. Det måste betyda att ungefär en 
miljon har ett fritidsboende att vistas i under delar av året41. Men under övriga delar befinner 
de sig mest troligt där de är mantalsskrivna. Dessa fritidshus är alltså för det mesta helt 
tomma under lågsäsong ger därmed ingen förtjänst till kommunen de har fritidshus i.  

En fritidsbostad i Sverige idag ser inte likadan ut som för 81 år sedan då den första 
semesterlagen trädde i kraft. Standarden har höjts i takt med att de personliga kraven på 
standard gjort likaså. År 1963 genomfördes en totalinventering av fritidsbostäder i Sverige. 
Utredningen visade att fritidsbebyggelse efter kriget kraftigt ökat, inte bara av den höjda 
levnadsstandarden, utan också ökad fritid, fortsatt urbanisering och förbättrade 
kommunikationer42. Vilket också Lena Petersson Forsberg bestyrker i sin doktorsavhandling 
där hon skriver att fritidsbebyggelsen expanderat efter kriget och benämner dess inverkan på 
fritidsreservaten43. Utredningen bedömde att den ökade standarden givit upphov till 
strukturmässiga förändringar både byggnadstekniskt, planmässigt samt socialt och 
ekonomiskt. Vidare i den statliga offentliga utredningen gjordes en intervjuundersökning 
tillsammans med Statistiska centralbyrån med ägare till fritidshus samt personer som 
disponerat ett fritidshus under året. Intervjuerna visade då på att de med fritidshus hade en 
målsättning av att höja standarden och att de som inte hade tillgång till fritidshuset strävade 
likaså mot en högre standard. 1963 var några år sedan, men likväl är det aktuellt då det 
fortfarande går år det standardhöjande hållet. Denna höjda standard leder till att 
fritidsbostäder idag går ofta att bo i året runt och även att folk också gör följaktligen. 

                                                 
37 SOU 1964:47 Friluftslivet i Sverige, 1964. 
38 5 kap. 16 § 3 Äldre plan- och bygglagen; 8 kap. 5 § 6 Äldre plan- och bygglagen. 
39 Prop. 1985/86:1 s. 701. 
40 Statistiska centralbyrån.  
41 Johansson, Birgitta (red.), Ska hela Sverige leva?, Stockholm, 2008 S. 143. 
42 SOU 1964:47.  
43 Petersson Forsberg, Lena, Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering, Karlskrona, 
2012. 
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” Det är inte längre möjligt att skilja på bostadsformerna. Fritidshuset har i praktiken blivit 
utbytbart mot den permanenta bostaden och vice versa” – Ingrid Persson 2011. 
 

Men var går gränsen mellan permanentbostad och fritidsbostad? Enligt Ingrid Persson finns 
det delade meningar om vad som definierar ett fritidshus. Somliga ser det som en bekväm 
plats, året om, medan andra ser platsen som ett tillfälligt nyttjande med lägre krav.44 Tidigare 
kunde man skilja fritidsbostad från permanentbostad med två olika taxeringar. 2015 valde 
Skatteverket att slopa typkoden för fritidshusets taxering och därmed klassificera alla småhus 
under en typkod, oavsett om det är av permanent bruk eller fritid45. Vidare finns kraven i 
plan- och bygglagen som skiljer bostäderna åt. Avsteget från kraven gällande tillgänglighet 
och energihushållning tillkom dock 2011 så om det blivit någon skillnad sedan taxeringen 
slopades kan inte fastställas. Någon funktionsseparering finns dock inte i dagens samhälle, 
man kan inte på det vis skilja på om en bostad är permanent eller för fritid. Lena Petersson 
Forsberg, som i sin avhandling Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering intervjuat 
planeringstjänstemän i elva olika kommuner i Sverige, har fått uppfattningen om att ny 
etablering av ”fritidsbebyggelse” är föga uppskattad ur ett kommunalt perspektiv. Petersson 
Forsberg får uppfattningen av att kommuner är mer villiga till permanentbostäder redan från 
start för att undvika senare omvandling som ställer nya krav på kommunal service.46 

 

4.2 Grönytor i dagens samhälle 
Som skrivet tidigare finns det idag många begrepp som spelar in i dagens samhälle gällande 
grönytor och därtill dess påverkan. Man vill skapa en hållbar samhällsplanering och därtill 
krävs en medvetenhet om hur grönskans plats i samhället påverkas. 

”En hållbar samhällsplanering syftar till att bygga staden för medborgare som redan finns. 
Den syftar till att bygga för alla dem som kommer och går. Och framförallt för människor 
som ännu inte är födda.” – Michael Johansson 2017 

Grönytor i samhället har idag större plats i planeringen än förr när man inte behövde eller 
kunde ta hänsyn till var och hur man placerade byggnader och anläggningar. Idag måste man 
vid varje översikts- och detaljplan göra noga avvägningar kring både geologiska värden men 
också hur planen kan komma att påverka omgivningen. Städer och samhällen förtätades och 
hus byggdes på den mark man hade snarare än att man skulle köpa mark för att bygga hus, 
vilket också medförde att husen hamnade lite här och var. Den första gröna vågen medföljde 
en stor utflyttning till landet och där ville man inte bo för tätt, medan man i städer fortsatte 
att bygga mycket tätare.  

                                                 
44 Persson, Ingrid, Fritidshuset som planeringsdilemma, Karlskrona, 2011. 
45 Skatteverket, Typkoder för småhus. 
46 Petersson Forsberg, Lena, 2012. 
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Medvetenheten om den biologiska mångfalden, den sociala och ekologiska hållbarheten som 
grönytor medger har ökat likaså. Man är idag medveten om att man behöver forma ett 
samhälle som håller för framtiden. Hållbar utveckling är en stor grund i detta, eftersom den 
bidrar till ett större fokus på samverkan mellan flera aspekter. I grunden handlar hållbar 
utveckling till att bevara jordens naturtillgångar, på ett långsiktigt sätt, vilket innebär ett krav 
på att man kan avtaga den negativa påverkan på naturen och människors hälsa.47 

Lena Petersson Forsberg har under sin doktorsavhandling gjort en enkät som frågar vad 
människor gör när de sysslar med det de kallar friluftsliv, hur ofta och var de befinner sig. 
Resultaten visar att arbeta i trädgården, cykla på vägar, nöjes- och motionspromenader, 
ströva i skog och mark samt att promenera med hund är det vanligaste svaret som inkom. 
Flertalet uppfattade fjäll, hav, sjöar och skogar som natur och var ganska ofta ute i den under 
vardagar.48  

Grönytor i den bebyggda miljön, i omgivningen oavsett var du befinner dig, är viktigt både 
för den fysiska och psykiska hälsan. Alexander Ståhle skriver i sin licentiatavhandling att 
grönytor haft en avgörande roll i stadsbyggnadshistorien. Vidare påpekar han även att 
begreppet grönyta, eller friyta som han benämner det, borde ha en central roll i 
stadsrumforskningen. Ståhle menar likaså att begreppets alla aktiviteter och upplevelser ska 
innefattas i begreppet rekreation, som han vidare anser kan jämföras med ordet utevistelse. 
Detsamma gäller begreppet friluftsliv som, liksom rekreation, anses avse den individuella 
upplevelse av avkoppling och natur medan enligt Ståhle naturen i parken är avsedd för sociala 
dimensioner som blir sekundära.49 

Ståhle skriver tillika om orden tätt och grönt som i hög grad anses som motsättningar och 
hänvisar till filosofen Lefebvre som menade att det fanns en stark motsättning mellan rätten 
till natur och rätten till stad. Lefebvre ska ha menat att längtan till naturen avleder från rätten 
till staden. 

Boverket har valt att visa grönskans bidrag med att beskriva ett träds funktion i miljön. Ett 
helt vanligt träd. Det renar luften genom att binda giftiga ämnen och partiklar. Det är en 
livsmiljö för ett stort antal växter och djur samtidigt som det förskönar och förstärker 
människans välbefinnande. Trädets rötter stabiliserar, motverkar erosion samtidigt som det 
vid nederbörd binder stora mängder vatten. Ett träds grenar och löv har också förmågan att 
dämpa ljud. Alla dessa egenskaper för ett träd. Dess mångfunktionalitet glöms lätt bort när 
man vill utveckla ett område, men dess betydelse är nog så stor.50 

 

                                                 
47 Johansson, Michael, Hållbar mobilitet: miljöstrategiska effekter på grönytor och 
ekosystemtjänster i samband med urbana förtätningsprocesser, Lund, 2017. 
48 Peterson Forsberg, Lena, 2012. 
49 Ståhle, Alexander, Mer park i tätare stad: teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång, 2005. 
50 Grönstruktur i landets kommuner, Boverket, Karlskrona, 2012. 
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4.3 Turism och fritidsboende kontra grönytor 
För att turismen ska öka i kommunerna måste turister ha någonstans att bo. Då måste också 
boende finnas till förfogande för att kunna svara på den möjliga ökningen. Problematiken 
ligger i de två allmänna intressena av bostäder eller grönytor och hur de ska vägas. Då 
turiststarka kommuner har en liten befolkning under lågsäsong finns risker för att de inte har 
råd att satsa på grönytor eller att pengar prioriteras på sådant som ger ekonomisk vinning 
snarare än hållbarhet. 

När det dessutom handlar om kommuner som sedan innan har mycket natur, vilket det gör 
här, kan resurserna som finns lätt glömmas bort. Intresset kan minska, det kan anses mindre 
viktigt med en grönyta när man istället kan exploatera och få plats med fler bostäder som 
ekonomiskt gynnar kommunen mer än grönskan gör. Det är vid dessa tillfällen lätt att, som 
skrivet ovan, glömma de gröna resurser som redan finns och som betyder så mycket mer än 
man ofta kommer ihåg. 

Här kan åsikten om grönytor differera beroende på om man bor vid platsen permanent eller 
inte. En permanentboende kan få större påverkan av att bli av med en grönyta i sin vardag 
än vad en turist får genom att platsen man passerar är exploaterad istället för fylld med 
grönska. Exempel kan här dras till Fjällbacka, Tanum som mellan 2010 och 2014 exploaterat 
bort två centrala grönytor på 6 200 respektive 3 600 kvadratmeter som ligger inom 100 
meters avstånd och båda till större del bestod av grönska i form av gräsmattor. (se Bilaga 3 
– Ortofoto Fjällbacka). Även berget Vetteberget som till 2001 stått obebyggt har nu 
exploaterats och fått ett bostadsområde. 

Liknande kan ses i Lindvallen där de exploaterat ut hela området sedan 1959 (se Bilaga 2 – 
Ortofoto Lindvallen), där flertal exploateringar skett efter millenniumskiftet och planer på 
fler exploateringar också tas fram nu. Men kan en turist eller fritidsbosatt märka av dessa 
skillnader på samma vis som en permanent bosatt invånare trots att de endast är eller bor där 
tillfälligt? Det kan anses irrelevant för turister och fritidsboende att få likvärdig påverkan av 
grönytor som försvinner när det till stor del blir ersatta av bostäder, som dessutom kan vara 
till fördel för just turister som är ute efter fritidsbostad. 

Sedan kan även ifrågasättas om kommunen ser påverkan på samma vis som 
permanentbosatta eller turister och fritidsbosatta. För kommunens del bidrar exploatering 
till utveckling av samhället och nya möjligheter för fler invånare, vidare kan medvetenheten 
till att naturen alltid är nära förtränga det faktum att natur inne i tätorten också är viktigt. 
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5 Turiststarka kommuner 
För att få en bild av turiststarka kommuners planering har två kommuner undersökts. De 
har ungefär lika stor befolkningsmängd och båda har mycket natur men framförallt mycket 
fritidsbostäder.  Båda kommuner är starkt beroende av turismen och har betydligt lägre 
folkmängd under låg säsong jämfört med högsäsong. 

Det som skiljer de olika kommunerna åt är det faktum att Tanum har sin högsäsong under 
sommaren medan Malung-Sälen har sin vintertid. Det är också här kommunerna skiljer sig 
åt beträffande de flesta utmaningar och förutsättningar.  

En vanlig målpunkt för turister är att åka till kusten, ofta västkusten, men också att åka till 
fjällen51. Eftersom Tanum och Malung-Sälens kommun är innehavare av just de största 
turistområdena i Sverige faller det sig naturligt att använda dessa som utgångspunkt. Det som 
kan anses intressant med dessa kommuner är att de båda är väldigt populära inom turism, 
men på helt olika grunder och årstider. När Tanum står som bäst är då Malung-Sälen är som 
lugnast och tvärtom.  

De har båda många populära platser och är som sagt i sig starka som kommuner. Malung-
Sälen har de storslagna Sälenfjällen och snart även Rörbäcksnäs flygplats som förenklar 
transporten dit. Tanum har unika världsarv från UNESCO:s världsarvlista och vad som ofta 
kallas världens vackraste skärgård. 

Tanums turism börjar vakna i slutet av våren och ökar succesivt fram till mitten av juli då 
den största turistinvandringen sker. Malung-Sälen har dock inte, i motsats till de flesta 
turistkommuner inklusive Tanum, en uppstartsperiod där turismen succesivt ökar och 
kommer igång till den egentliga högsäsongen slår till. Här kan det vara helt lugnt fram till jul 
då kommunen på ett par dagar går från 10 000 invånare till drygt 60 000. En stor utmaning 
som tillkommer då är att allt ska vara igång på ett fungerande sätt på bara någon dag. Vidare 
måste man också komma ihåg att Malung-Sälen är en kommun som ska fungera som bäst, 
när klimatet är som kallast. 

 

5.1 Tanums kommun 
Tanums kommun finns placerad i norra Bohuslän (se Figur 2) med Skagerrak vid sin sida. 
Tanum är en mindre glesbebyggd kommun som med sin yta på 950 kvadratkilometer har 
12 800 permanenta invånare52. Den största inkomsten i Tanum är sommaren och den stora 
turistinvandringen som sker. Under denna årstid beräknas invånarna uppgå till omkring 

                                                 
51 Petersson Forsberg, Lena, 2012. 
52 Statistiska centralbyrån. 
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50 000 personer, då är även dagsturister inräknade. Kommunen har också som mål att uppnå 
13 000 kommuninvånare inom rimlig tid. 

 

Figur 2. Delar av Sverige, Tanums kommun markerad. 

Kommunen består av 16 samhällen, varav fem tätorter där 40 % av den totala befolkningen 
bor. Centralorten är Tanumshede, men de som påverkar uppsatsen mest är kustorterna 
Grebbestad och Fjällbacka som båda mångdubblas under sommarhalvåret av besökare som 
kommer för att se den unika skärgården. På flera platser i kommunen finns också ett av 
UNESCOs världsarv i form av hällristningar från bronsåldern53. Bland detta världsarv finns 
också Vitlycke museum som på kort avstånd har den stora hällristningsplatsen Vitlyckehällen 
har rekonstruerat en egen bronsåldersgård, år 2017 hade museet inte mindre än 191 152 
besökare54. 

Ett annat populärt intresse många turister i Tanum har är att spela golf, vilket förvisso 
permanentbosatta också gör. Kommunen har två stora golfbanor och en mindre som 
används flitigt under sommarhalvåret. Deras gröna fastigheter har storlekar på nästan 123 
hektar respektive dryga 404 hektar55.  

Idag kommer många för att bada från granitklipporna som finslipats av inlandsisarna. Dessa 
inlandsisar har också bidragit till starka tryck som vidare skapat ett spricksystem i kommunen. 
Dessa sprickor har vidare givit flera korsande dalsystem i kommunen. Vidare har en av dessa 
sprickbildningar strax innanför Väderöarna gett ett djup på 240 meter som också givit 
kommunen en förbindelse med djuphaven. I övrigt är kommunen en varierad sådan där kust 
och skärgård snart övergår i skog och berg däribland det höglänta skogsområdet Kynnefjäll. 

Med sin varierade geologi utvidgas möjligheten att komma till kommunens samhällen. Vilket 
bidragit till att turister besöker Tanum med bil, husvagn, cykel, till fots men också ofta med 
båt. Tanums hamnar AB är ett dotterbolag som ansvarar för drift och utveckling av 
                                                 
53 Unescos världsarv.  
54 Svenska museer. Svenska museibesök i topp.  
55 Karta med tomtgränser, hitta.se.  
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kommunens hamnar. De arrenderar ut gästhamnar till bland annat Turisten väst i Fjällbacka, 
Hamburgsund, Grebbestad, Resö, Havstenssund och Kalvö vilka totalt har plats för omkring 
500 båtplatser56. Dessa gästhamnar ofta är fyllda en vanlig sommardag.  

Tanums kommun och den kommunala förvaltningen är den största arbetsgivaren i 
kommunen med sina 1 697 anställda. Vidare är de största arbetsgivarna i kommunen 
fönsterfabriken NorDan AB, sport- och fritidsklädesbutiken Sportshopen, plastindustrin 
Tetra Pak, konferens- och fritidsanläggningen TanumStrand samt ett flertal 
byggverksamheter.57 

Anledningen till att just Tanum blev en av kommunerna är delvis för att jag själv kommer 
därifrån men också för att invånarantalet skiljer sig åt med drygt 37 000 invånare beroende 
på årstid. Kommunen kan alltså under en del av året räknas som en kommun med stad58 
medan resterande del av året är en kommun med glesbygd. Av denna anledning har intresset 
väckts att undersöka huruvida stadsplaneringen fungerar kring grönytor när karaktären stad 
inte infinner sig under hela året. För att nå en bättre uppfattning om planeringen är bostäder 
av intresse då dessa också skiljer kommunen åt i form av att en del bostäder endast bebos 
under en kortare tid på året. Kommunen är alltså en glesbebyggd sådan under delar av året, 
men också en tät kommun med stort intresse av exploatering. 

5.1.1 Tanums översiktsplanering 

Tanums kommuns översiktsplanering är tydligt strukturerad och tar upp många av de 
punkter som jag anser intressanta för denna uppsats. Bland annat tas vid flera tillfällen vikten 
av grönstruktur och bevarade grönområden upp. Kommunen vill att beaktande ska tas till 
grönskan och att det ska finnas stråk av dessa som hänger samman59. Bland 
samhällsbyggnadsmålen kring bebyggelse trycker de även på vikten av grönområden i 
anslutning till kommunens samhällen vid expansion. Förevarande anses viktigt för att de 
publika områdena ska betraktas som attraktiva och för att bevara dess identitet. 

Gällande bebyggelse tar kommunen upp ett positivt tänkande på fritidshusområden inom 
samhällena som anpassas till permanentbostäder när vatten och avloppslösningar är 
acceptabla. De förespråkar blandad bebyggelse i samhällena för att främja permanentboende 
och deras förutsättningar till fina publika miljöer. 

De vill tillika, enligt sina samhällsbyggnadsmål för bebyggelse, utveckla kustsamhällena till 
permanentsamhällen samtidigt som attraktiviteten för besöksnäringen utvecklas. För detta 
vill kommunen ha en attraktiv publik omgivning som genom bland annat tillgänglighet och 
trygghet ska alstra möjlighet till möten mellan människor. För att uppnå dessa möjligheter är 
kommunen mån om att potential till olika upplåtelseformer och boendetyper ska finnas för 

                                                 
56 Tanums Hamnar AB, gästhamnar.  
57 Tanums kommun, företagsregister. 
58 Svenska Akademiens ordbok. 
59 Tanums kommun, Översiktsplan 2030, del 1 – introduktion och användning av mark- och 
vattenområden, Tanumshede, 2017. 
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att passa människor i olika skeden och förutsättningar av livet, vilket även det kan gynna 
permanentboende. 

Till begreppet grönstruktur räknar Tanum här, utöver den grönstruktur vi pratat om innan, 
också in stränder, vegetationsridåer kring vattendrag men även gång- och cykelstråk. Enligt 
planen bidrar en god grönstruktur till ett lockande friluftsliv nära boendet, samtidigt som den 
biologiska mångfalden främjas. Vid planering och byggande kan också ett tillvaratagande av 
befintliga naturförutsättningar bidra till mer kvalitet för boende. 

En medvetenhet finns också i översiktsplanen om att det i flera år förekommit en benägenhet 
att bostäder vid kusten gått från permanentbostad till delårs. Kommunen är även medveten 
om att det inte finns någon garanti för att undvika att hus i nyplanerade områden blir 
helårsboende, eftersom lagstiftningen idag inte stödjer möjligheten att styra vem som köper 
bostäderna. 

I översiktsplaneringen har Tanum även tagit upp miljöbalkens 3 kap. 6 § som handlar om 
friluftsliv som riksintresse: 

”6 §   Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt 
beaktas. 
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall 
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket” – 3 kap. 6 § Miljöbalk. 

I kommunen finns tre av Naturvårdsverket utpekade riksintressen som är utpekade för 
friluftsliv – Bullaredalen, Kynnefjäll och Norra Bohusläns kust. Dessa har angetts som 
riksintresse eftersom de alla tre har goda kvalifikationer för berikande upplevelser samt 
friluftsaktiviteter i natur- och/eller kulturmiljö60. Vid dessa områden finns krav som berör 
landskapsbilden, tystnad, särprägel samt natur- och kulturvärden. Detta riksintresse handlar 
bland annat om unik och orörd natur, men också om tillgängligheten till denna61. 

Kommunen pekar också på förutsättningar som kan vara grundläggande för att få en 
progression inom de gröna näringarna i Tanum. Dessa handlar om att skydda åkermark, 
landsbygdsboende med service och infrastruktur samt att kunskapen och attityden kan 
betyda mycket. Dessa förutsättningar går hand i hand med kommunens tankar att 
lättillgängliga grönområden i samhällena är av betydande vikt för att kunna skapa en god 
miljö att leva och bo i. De anser dock inte att frågan är så stor i många av kommunens 
samhällsområden eftersom de är så pass små att det alltid finns enkelt åtkomlig natur. 

5.1.1.1 Miljökvalitetsmål 

I översiktsplanen tar de också upp de sexton miljökvalitetsmålen och hur kommunens plan 
att jobba utifrån dessa är. I Västra Götalands län finns 50 regionala tilläggsmål som ska lyfta 

                                                 
60 Prop. 1997/98:45 s. 33 
61 Tanums kommun, Översiktsplan 2030, del 2 – förutsättningar, Tanumshede, 2017. 
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fram regionala särdrag 2015 togs fram genom beslut av Länsstyrelsen och skogsstyrelsen. 
Eftersom fokuset inte ligger på alla miljökvalitetsmål görs här ett nedslag hos god bebyggd miljö 
vilken är ett relevant mål till uppsatsens frågor och analyser. Eftersom det inte finns någon 
större tätort i Tanum anser kommunen att det kan ge intryck av att naturen alltid är nära, 
men ser ändå ett behov av att ha grönstrukturer i beaktning vid samhällsplanering i 
kommunens tätorter.62  

Kommunens arbete med miljömålet god bebyggd miljö är kort men kan även förstås att det är 
viktigt att ta hänsyn till för att värna om landskapets skönhetsvärden och för att se till att 
dess identitet behålls. Detta trots att de själva anser att kommunen ger intryck av att alltid ha 
natur nära, eftersom det inte finns några större tätorter. 

Då miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård är särskilt aktuell i Tanums kommun 
har de i översiktsplanen också tagit upp hur de arbetar just med detta mål, tillsammans med 
de övriga 15. De anser att det är viktigt att ha noga avvägningar vid exploatering och 
byggande i skärgård och kustnära områden.  Här tas också upp att medvetenheten om att 
ökad bebyggelse och därmed även trafik kan försämra tillgängligheten till friluftslivet. 

5.1.1.2 Bebyggelse 

Man kan också se att de i översiktsplanen är medvetna om att bostäder i kustområdet i många 
år gått från helårsboende till fritidsboende. Detta innebär att kontrasterna mellan sommar 
och vinter i många samhällen blir ofantliga. Vidare leder det till att det blir svårare att bevara 
serviceunderlaget i kommunen. Planeringen för nybyggnation kan inte heller garantera att de 
nyplanerade områdena bebyggs av helårsbostäder, då det idag inte finns någon lagstiftning 
som kan styra detta. 

En stor andel av den befintliga bebyggelsen i Tanum är fritidsbostäder. Utöver de 
permanentbostäder som övergått till fritidsbostad finns också ett flertal områden som är 
planlagda och exploaterade som rena fritisbostadsområden. Många av dessa fritidsbostäder 
har dock frångått sin säregna karaktär och börjat likna permanentbostäder allt mer genom en 
standardhöjning som gör dem beboeliga under året runt. Denna nya standard bidrar till att 
möjligheten för att bosätta sig permanent i en ursprunglig fritidsbostad ökar, dock utan 
garanti till att det kommer ske. Vid de tillfällen där tidigare fritidsbostäder fylls av 
permanentboende ökar serviceunderlag och där även ökad omsättning för detaljhandeln i 
kommunen. Som Figur 3 visar kan man på den vänstra bilden se hur många bostadshus som 
idag har mantalsskrivna på fastigheten. Den högra bilden visar hur många bostadshus som 
finns i kommunen som där ingen mantalsskriven finns, alltså fritidshus vilket visar att 
kommunens fritidsboenden är fler än permanentbosatta.63 

                                                 
62 Ibid. 
63 Ibid. 



Planering av grönytor och bostäder i turiststarka kommuner 

21 
 

 

Figur 3. Bostadshus där lagfaren ägare är skriven på fastigheten (blå) respektive inte är skriven på fastigheten (röd). 
Översiktsplan 2017. 

Vidare har kommunen under 2014 tagit fram en bostadsförsörjningsstrategi som ska peka ut 
vilka bostadsbehov som finns inom kommunen och därefter ta fram mål och strategier för 
att uppfylla dessa. Bland annat har de där kommit fram till att produktion av lägenheter i 
flerbostadshus bör öka i närhet till befintlig service, både gällande hyres- och bostadsrätter, i 
samverkan med samtliga aktörer på bostadsmarknaden. Uppmuntran till mindre lägenheter 
för yngre och äldre ska också främjas. Deras strategier är att ha god mark- och planberedskap 
för att kunna uppnå målet om fler permanent bosatta i kommunen, fortlöpande utveckla 
hantering av bygg- och markfrågor samt dess rutiner för att underlätta bosättning och 
byggande. I strategin ingår också att arbeta med flexibla användningssätt av mark i passande 
områden med syfte att bland annat möjliggöra för olika typer av boenden.64 

 

5.2 Malung-Sälen kommun 
Den andra kommunen är Malung-Sälens kommun som är belägen i västra delen av Dalarnas 
län (se Figur 4). Malung-Sälen är en glesbebyggd kommun med 10 000 invånare på sina 4 000 
kvadratkilometer. Liksom Tanum har Malung-Sälen turism att tacka för mycket av deras 
inkomst. Kommunen består av 13 byar, varav 6 tätorter där 60 % av befolkningen bor med 
Malung som centralort. 

                                                 
64 Ibid 
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Figur 4.  Delar av Sverige, Malung-Sälens kommun markerad. 

I Malung-Sälen ligger också Transtrandsfjällen, mer känt som Sälenfjällen, som kommer ha 
störst influens i denna uppsats och vilka med sina vintersportanläggningar som har stort 
turistomfång inom både alpin skidåkning och längdskidor. Större delen av Sälenfjällen drivs 
och utvecklas av företaget Skistar AB som efter 1997 innehar de fyra skidområden 
Lindvallen, Högfjället, Tandådalen och Hundfjället i Sälenfjällen. De har sedan utvecklat 
området med fler än 100 backar i många olika lutningar och väderstreck men också flera 
restauranger och upplevelsevärlden Experium. Genom Skistar AB skidaktiviteter och många 
andra aktörers restauranger, skotersafari, hundspannsturer och självklart Vasaloppet bidragit 
till att kommunens invånarantal vid högsäsong kan bli upp till 50 000 – 90 000.65 

Vasaloppet och vasaloppsstarten i Berga by, Malung-Sälen har sedan sin start 1922 utvecklats 
från sitt skidarrangemang till att idag, snart 500 år senare, både ha flera skidlopp, cykel och 
stafetter.66 

I Malung-Sälen är den största arbetsgivaren Skistar AB. Därefter finns Fiskarhedens Trävaru 
AB som med sina 125 anställda är ett av de största sågverken i Sverige. Utöver dessa har 
kommunen en stark grossistindustri med världsledande företag som bilmattstillverkarna 
Autoform AB och jakt- och fiskebolaget Normark Scandinavia AB. Därtill är Kommunen 
tillika stora inom skinnindustrin där de har PG Elfström som den enda skinntillverkare i 
landet.67 

Likt Tanum kommun är Malung-Sälen en glesbefolkad kommun, under större del av året. 
Vid högsäsong ökar invånarna med över 40 000 personer och får därmed sin stadskaraktär 
vilket bidrar till en intressant kommun att jämföra med. Efter att ha tillbringat mycket tid här 
har det inte gått att undgå det faktum att kommunen växer och utvecklas. 

                                                 
65 Malung-Sälen kommun, Malung-Sälen översiktsplan.  
66 Vasaloppet.se, faktaguide.  
67 Malung-Sälen kommun, fakta om näringslivet.  
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5.2.1 Malung-Sälens översiktsplanering 
Malung-Sälen tar tidigt i översiktsplanen upp plan- och bygglagens viktiga uppgifter gällande 
att bidra till en ändamålsenlig konstruktion av bebyggelse och grönområden i planeringen. 
Även att denna ska göras med utgångspunkt från de natur- och kulturvärden som finns i den 
befintligt bebyggda miljön och i landskapet.68 

I översiktsplanen tar de, likt Tanum, upp 3 kap. 6 § Miljöbalken och åberopar till att de i 
kommunen har tre områden som innefattar denna paragraf. Fuluälven, Transtrandsfjällen 
och Västerdalälven med Görälven utgör alla värdefulla områden för rörligt friluftsliv. Vidare 
finns runt 26 områden som för det lokala friluftslivet och naturvården är av intresse i 
enligheten med 3 kap. 6 § Miljöbalken. Dessa är utpekade av naturvårdsprogrammet från 
1988 i länet. I kommunen finns tätortsnära friluftsområden, men också sjöar och vattendrag, 
jakt, fritidsfiske samt fritids- och idrottsanläggningar som är värdefulla för friluftslivet. 

5.2.1.1 Miljökvalitetsmål 

De regionala miljömålen antogs av Länsstyrelsen i Dalarna under våren 2007 och är en, av 
de nationella miljökvalitetsmålen, anpassning till länet. 

Det främsta målet som tillämpas i Malung-Sälen är målet för storslagen fjällmiljö. Detta har 
bidragit till att man i Transtrandsfjällen bevarar karaktären av storslaget landskap med 
omfattande sammanlänkade områden utan betesprägel av ren. Fjällens biologiska mångfald 
bevaras därmed samt utvecklas. Vidare eftersträvar de att bevara kulturmiljövärden såsom 
fäbodar och fjällbondekulturen. Likaså vill de begränsa förslitningen av befintliga och 
kommande exploateringsområden i den grad det är möjligt. 

Gällande målet god bebyggd miljö eftersträvar de att natur- och grönområden med närhet till 
bebyggelse och lättillgängliga sådana ska värnas för att bevara möjligheten för ett hälsosamt 
lokalklimat. Även den bebyggda miljön ska ge skönhetsupplevelser med trevnad och ett 
varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur för att alla människor ska ha 
möjlighet till ett utvecklande liv där dagliga transporter minskar.  

Vidare ska deras fysiska planering och samhällsbyggande efter 2010 ska utgå från program 
och strategier för hur större naturområden ska kunna skyddas mot åtgärder som kan påverkar 
områdets karaktär.69 

5.2.1.2 Bebyggelse 

Kommunen har enligt översiktsplanen som framtidsvision att deras bostäder ska vara 
attraktiva samt varierande former av boende för att möta både ungdomar och äldre i olika 
skeden i livet. Då kommunens norra område har mycket fritidsbebyggelse är det av vikt att 
också dessa får möjlighet till attraktiva lägen och en god boendemiljö. 

                                                 
68 Malung—Sälen kommun, Översiktsplan för Malung-Sälens kommun. Malung, juni 2008. 
69 Ibid. 
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I viss mån kan mindre omfattande exploateringar inom större sammanhängande 
skogsområde vara tänkbart. Dock hanteras bygglov för enstaka ny bebyggelse etcetera av 
Skogsstyrelsen och närmre ställning tas därmed ej. 

I förevarande plan finns även flera fördjupade översiktsplaner antagna där redovisning finns 
kring hur bebyggelse, liftar, rekreationsanläggningar och mark ska disponeras. Vid 
genomförande av dessa ökar fritidsbostädernas antal i kommunen betydligt. 

Inom de äldre områdena i kommunen är de i översiktsplanen restriktiva till förtätning av 
fritidshusområden, det som kan tala i dess fördel är om det skulle innebära en ansenlig 
hushållning av markresurser i området då det handlar om redan ianspråktagna ytor som 
används. Den tidigare meningen går hand i hand med deras tankar angående att 
fritidsbebyggelse som uppförs nära turistanläggningarnas centrum ska ha en högre 
exploateringsgrad. Dock bör försiktighet tas för att inte områdets karaktär negativt förändras 
vis byggnaders uppförande eller att motstående intressen inte prövas tillräckligt.70 

I kommunen sker en ökande permanentbosättning i vanliga fritidsbostadsområden utanför 
Malung, det rör sig då framförallt om områden som ligger med goda pendlingsavstånd och 
närhet till tätorten. Risk finns dock att övergången till permanentbosättning resulterar i 
ovälkomna kommunala kostnadsåtaganden i de områden som inte ligger inom det sedan 
tidigare inrättade upptagningsområdet för kommunal service. Vilket också matchar 
kommunens åsikt att permanentbostäder i första hand bör bebyggas inom eller i nära 
anknytning till orter och byar med befintlig samhällsservice. Dock tar de också ett flertal 
gånger upp att det inte är möjligt att skilja på permanent- och fritidsbostäder ur en strikt 
juridisk synpunkt och anser därmed att deras uppdelning av de olika boendena kan verka 
trubbiga. 

I Malung-Sälen har de, likt Tanum, tagit fram särskilda rekommendationer i fråga om 
bebyggelseutveckling samt annan mark- och vattenanvändning. I stort sett har all mark vid 
större permanent bebyggelse och fritidsbostäder samt mark som är utav intresse för 
bevarande eller exploatering särskilda rekommendationer. Bland annat vill kommunen 
undvika bebyggande av enstaka permanentbostäder vid ej ianspråktaget område där 
förutsättningar inte finns för fortsatt bebyggelse. 

Kommunen ser helst inte att omvandling från permanentboende till fritidshus sker i centrala 
delar av kommunens byar och tätorter för att kunna bevara det renodlade helårsboendet. 
Hur de reglerar att detta inte sker framgår dock inte av planen. I översiktsplanen tar Malung-
Sälen också upp att det i detaljplan ska framgå vilken typ av verksamhet som får anträffas, 
eftersom byggnader för korttidsuthyrning inte behandlas på samma vis i byggprocessen som 
fritids- och permanentbostad.71  

 

                                                 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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5.3 Malung-Sälen och Tanums detaljplaner 
De detaljplaner som har granskats är lagakraftvunna sådana som också inom kommunerna 
är placerade i olika samhällen. För att få kunskap om aktuella planer har samtliga varit från 
2015 och framåt. Kommunernas detaljplaner skiljer sig betydligt mer än översiktsplanen som 
båda innehöll tydliga riktlinjer om kommunens arbete med boenden och miljökvalitetsmål. 
Tanum har längre planbeskrivningar där alla förutsättningar till större del redovisas och 
bemöts medan Malung-Sälens planbeskrivningar generellt är mer kortfattade och mindre 
beskrivande i sina ställningstaganden och bestämmelser. Att kommuner både planerar och 
tar fram detaljplaner på olika sätt blir tydligare på detta plan. 

Övergripande sett har kommunerna liknande storlekar på planerna, båda har varierade planer 
med både små tomter och större områden. Majoritet av båda kommuners detaljplaner 
behandlar bostäder i olika storlekar och har föga ytor med natur och park. Flertal tar också 
tidigare obebyggd grönmark i anspråk men hänvisar till att de ej har höga naturvärden eller 
negativ påverkan på eventuell värdefull naturmiljö i närområden. Den natur- eller parkmark 
som finns med i planerna framkommer med höga naturvärden eller bevaras för att behålla 
befintlig grönstruktur i tydliga stråk. 

Tanum har tydliga ställningstaganden kring riksintressen, vilket Malung-Sälen också har fast 
mer kortfattat. 3 kap. 6 § Miljöbalken tas upp och reflekteras över till viss del i 
översiktsplanerna. Dock innefattas ingen vidare reflektion kring paragrafen i alla detaljplaner, 
trots att samtliga tagit grönområden i anspråk. Huruvida paragrafen uppfylls eller ej kan alltså 
inte utläsas i planerna. Därav kan ej fastställas om behovet av grönområden beaktas vid 
planeringen, trots att det rimligen inskränks när grönområden försvinner. 

5.3.1 Miljökvalitetsmål 

När det gäller miljökvalitetsmålen varierar informationen betydligt beroende på kommun 
men också inom kommunens olika detaljplanerna.  

Malung-Sälen har, som redan nämnt i kapitlet om Malung-Sälens översiktsplanering, i sin 
översiktsplan skrivit att deras fysiska planering och samhällsbyggande efter 2010 ska utgå 
från program och strategier för hur större naturområden ska kunna skyddas mot åtgärder 
som kan påverkar områdets karaktär. I planbeskrivningar som lästs framgår dock inte hur 
dessa tas till hänsyn i planerna. De har även tagit upp övriga miljökvalitetsmål i 
översiktsplanen men inte vidare gett konkreta förklaringar i detaljplanerna på hur de påverkar 
eller påverkas av planen. Något ställningstagande om miljökvalitetsmålen hänvisas till 
översiktsplanen eller inte framkommer inte, orden miljökvalitetsmål och miljömål är 
obefintliga i de planer som granskats. 

Tanums kommun har i sin översiktsplan, likt Malung-Sälen, tagit upp alla miljökvalitetsmål 
och hur de påverkar kommunen. Här har kommunen däremot i vissa detaljplaner tagit upp 
samtliga mål och gjort en avstämning angående de som anses relevanta för planförslaget och 
dess påverkan av miljösituationen, vissa om än vagt. 
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5.3.2 Bebyggelse 
Gällande bebyggelse så finns det med i majoritet av de granskade planerna, liksom dess 
reglering kring storlek, höjd och antal huvudbyggnader som vanligtvis kännetecknar 
bostadsbestämmelser i en detaljplan. Reglering och planering av dessa är dock olika i de olika 
kommunerna och de olika detaljplanerna. Båda kommuner har också planer innehållande 
särkrav på takens utformning och färger. 

I Malung-Sälen framgår ingen distinkt förklaring kring vad som önskas bygga i form av 
bostäder i deras detaljplaner. Samtliga gator har även enskilt huvudmannaskap i enlighet med 
kommunens tradition. Vad som önskas bygga framkommer inte heller i Tanums planer, men 
eftersom det inte kan regleras enligt lag huruvida det ska bli fritids- eller permanentbostäder 
kan det också anses som onödig information. 
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6 Planering av bostäder 
För att få en uppfattning om hur kommunerna ser på planeringen och utmaningen kring 
bostäder och grönytor har intervjuer genomförts med planchef på Tanums kommun 
respektive stadsarkitekt på Malung-Sälens. För att få en bättre uppfattning och kunskap 
snarare än statistik har intervjuerna skett genom öppna och semistrukturerade samtal där en 
intervjuguide funnits som underlag, se Intervjuguide. 

 

6.1 Vad planeras det för i kommunerna? 
För att få en bättre överblick ställdes frågor under intervjun angående hur det planeras i 
respektive kommun och om det fanns något särskilt man behövde ta hänsyn till vid denna 
planering. Man kan, som skrivet ovan, inte styra vad som byggs i och med att man endast 
kan granska bygglov för just det man sökt för. Därför var det här intressant att försöka ta 
reda på vad kommunerna har för tanke vid planering, om de tog hänsyn till vad de önskade 
resultera i för bostäder i kommunen. Blir det permanentbostäder av de tomter de vill ska bli 
permanentbostäder? 

6.1.1 Malung-Sälen 

I Malung-Sälen planeras det för både permanentbostäder och fritidsbostäder. I Sälen by 
planerar man för påbyggnad av befintliga flerbostäder men också friliggande villor med 
möjlighet till småindustri i bottenplan. I övriga kommunen, främst i anknytning till 
Sälenfjällen, är det framförallt fritidsbostäderna som ökar. För att undvika ”problemet” att 
permanentbostäder byggs och istället används som fritidsbostäder har Malung-Sälen bestämt 
att inte planera för permanentboende i liftanläggningsnära områden. Vid planering undviker 
man alltså permanentbostäder i annat än tätorterna som Malung, Sälen by och Rörbäcksnäs. 
Risken finns alltid att fritidsboende ändå är intresserade av tomter för permanentbostäder, 
men där har kommunen inte haft något större problem då de kunnat samtala med den part 
som köper en detaljplanelagd fastighet av Malung-Sälen. De kan då berätta att de gärna ser 
att fastighetens bostad uppnår en standard där kraven för permanentboende är uppfyllda, 
om det är det planen är tänkt för. Kraven som kommer från Boverkets byggregler säger att 
bostäder som ska möjliggöras för permanentboende ska ha en viss tillgänglighet samt 
bostadsutformning och rumshöjd som nämnts tidigare72.  Det ger dem inga garantier på att 
utfallet blir som de önskar, men hittills har de inte haft några problem kring detta vad de är 
medvetna om. Vid det fall att detta skulle komma att bli ett problem nämner respondenten 
att man vid köpet av fastigheten skulle kunna skriva ett avtal där de förbinder sig till att 

                                                 
72 Boverket byggnadsregler. 2011. 
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uppföra bostad eller byggnad efter den standard som kommunen önskat vid 
planframtagandet. 

Detta är ett problem som är större på västkusten där samtliga orter har boenden för både 
fritid och permanent i samma område. I Malung-Sälen behöver de jobba mer för att undvika 
något som de kallar kalla bäddar och innebär att flera fritidshus står tomma 50 veckor om 
året.  

6.1.2 Tanum 
I Tanums kommun är det främst bostadshus på privata exploatörers mark som finns i 
planeringen. Ofta handlar det om en markägare som vill möjliggöra och sälja bostäder på sin 
mark. Enligt planchef Moa Leidzén planerar de alltid för att permanentbostäder ska vara 
möjligt men reglerar inte, i enlighet med lagen, vidare vad som får byggas eller inte. Om en 
ansökan kommer in för fritidshus får den mest troligt godkänt så länge den uppfyller alla 
övriga krav, men kraven på tillgänglighet och energihushållning kan man då bortse från. 
Önskan är att fler permanentbostäder ska uppföras för att fler permanentboende ska flytta 
in, men det är tyvärr inget kommunen kan styra. 

Det finns också områden i kommunen där fritidsbostäder är mer kopplade till en anläggning, 
ofta en golfbana. I dessa områden har kommunen uttalat att det är fritidshus de tänker sig i 
området, men de ser ändå inte det som något hinder för att bo där året runt om den frågan 
skulle dyka upp. 

Något de har pratat om i kommunen är att en exploatör, likt Skitstar i Malung-Sälen, skulle 
sälja fritidshus till personer som i sin tur möjliggör för uthyrning genom exploatören. 
Självklart finns det idag hus som hyrs ut genom turistinformationerna i kommunen och 
dylikt, men tanken de har skulle då leda till uthyrning i större utsträckning och därmed fler 
fyllda hus än det tidvis är idag. Man skulle då också minska de kalla bäddarna som Malung-
Sälen också kämpar med. 

 

6.2 Exploateringsplanering och hur förväntningarna uppfylls 
Vidare kan man undra hur dessa förväntningar från planeringen uppfylls. Eftersom 
kommunerna inte kan styra hur man bor i de bostäder som byggs kan de inte heller vara 
säkra på att förväntningarna uppfylls när en plan vunnit laga kraft. Här börjar man också 
märka skillnader på kommunernas uppbyggnad och att de inte alltid kämpar om samma 
saker. 

6.2.1 Malung-Sälen 
Eftersom Malung-Sälen inte planerar för permanentbostäder i skidanläggningsnära 
områdena blir inte problemet så stort. De planer de tar fram för permanentbostäder blir för 
det mesta permanentbostäder då fritidsboende inte är intresserade av att ha boende nere i 
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byarna. Planer som tas fram för fritidshus, vid skidanläggningarna används också till stor del 
som fritidsbostäder eftersom servicen i de områdena till framförallt sträcker sig till 
fritidsboenden idag och inte mycket större omfattning än så. 

I kommunen har man enligt respondenten på vissa ställen också ”fyllt” ytor med bostäder 
för att utnyttja markanvändningen. Bland annat finns ett flerbostadshus i Sälen by där 
befintligt hus ska få fler våningar. 

6.2.2 Tanum 
I Tanum är fallet inte detsamma som Malung-Sälen. Kommunen har i flera områden som är 
av intresse för både fritidsboende och permanentboende och kan därmed inte vara lika säkra 
på sin planerings utfall blir som de önskat. 

I Norra Bohuslän gjordes år 2012 en uppföljning av planer av Länsstyrelsen. Denna 
uppföljning fokuserade då på att undersöka hur stor andel av planers bebyggelse som faktiskt 
blir permanentbostäder73. Där kollade Länsstyrelsen på huruvida detaljplanens syfte 
uppfylldes, om det fanns något samband i omgivningarna och om planeringen varit 
långsiktigt hållbar. Tyvärr kunde inte något samband fastställas, men man kunde se en 
spridning på planernas utfall av helårsboende och delårs. 

Enligt bygglovschef Carl-Johan Jansson i Tanum är det också generellt fler fritidshusenheter 
som byggs i kommunen. Anledningen anses vara, som tidigare konstaterat, att kommunen är 
en turistkommun med så pass stor andel fritidsboenden. Vidare har fritidshus som tidigare 
nämnt undantagen på krav som vid enstaka fall bidrar till dess ökning.74 

Om man ser till förväntningarna vid kommunens planering så kollar de inte på varje 
individuell plan, men har olika mål per år eller mandatperiod. Bland annat har de ett mål att 
möjliggöra för 75 bostäder per år, vilket de förra året uppfyllde. 

För att nå bästa möjliga markanvändning har kommunen börjat tänka i andra banor. Det 
förekommer att de hittar möjligheter att bygga ovanpå befintliga byggnader, vilket 
kommunen också ser över potentialen ytterligare. Dock finns önskemål om att börja bygga 
lite högre hus, som inte är begränsade till de två till tre våningar man bygger idag. Även att 
bygga på andra platser än man gjort traditionellt, kanske längre från kustlinjen men istället 
högre upp för att spara det strandnära området och samtidigt öppna för nya alternativ. Ett 
exempel på detta är i Fjällbacka där man år 2006 tog fram en detaljplan uppe på Vetteberget, 
vilket tidigare varit ett helt obebyggt berg som dominerar centrumbilden av samhället. 

 

                                                 
73 Länsstyrelsen Västra Götalands län, Helårs- eller fritidsboende, uppföljning av detaljplaner för 
bostäder i norra Bohusläns kustzon. 2013.  
74 Carl-Johan Jansson, bygglovschef, Tanums kommun. 
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6.3 Fritidsbostäders påverkan 
Självklart påverkas kommunerna av fritidsbostäder. Utan dessa hade kommunerna troligen 
inte nått den utveckling och framgång den gjort idag. Det är genom dessa och turisterna som 
de stora inkomsterna men också arbetstillfällena inkommer. I tidigare kapitel har 
fritidsbostaden i dagens samhälle beskrivits, men inte vidare hur respektive kommun 
påverkas av dessa i sin planering. Vilket således görs i följande kapitel. 

6.3.1 Malung-Sälen 
I Malung-Sälen är påverkan av fritidsbostäder, som skrivet på många ställen, stor. Det är 
genom fritidsbostäder och de som bor i dem som ger de största inkomsterna. Påverkan är 
dock stor på det vis att det för dem är en stor utmaning att gå från en lugn och gles kommun 
till att på några dagar få en livad och fylld kommun. Där påverkas de både av en infrastruktur 
som ska fungera smidigt men också på de reningsverk som nyligen gått nästintill på tomgång 
och på kort tid ska klara en hög kapacitet. 

Något som påverkar båda kommuner är skatteintäkterna som inte blir så stora trots 
invånarantalet under högsäsong. Därmed kan det vara svårare att ha en service tillgänglig 
med en kapacitet som endast behövs under några månader på året. Malung-Sälen, har dock 
på sina gator vid skidanläggningarna inte har kommunalt huvudmannaskap och har därmed 
inte några utgifter på dessa gator efter planens lagakraft. Majoriteten av gatorna underhålls 
av Skistar genom enskilt huvudmannaskap, men flera gator består också av flertalet 
gemensamhetsanläggningar som inte är lätt utredda. Malung-Sälens många fritidsbostäder 
och turister bidrar också till många arbetstillfällen och därtill ett stort invånarantal som består 
av säsongarbetare, vilka befinner sig i kommunen permanent i nästan fyra månader utan att 
vara mantalsskriven och därmed utan att betala skatt. 

6.3.2 Tanum 

Tanum påverkas också då kommunens karaktär och service skiljer sig märkbart jämförelse 
med vintertid. Till skillnad från Malung-Sälen finns dock uppstartsperioden som ger en 
succesiv förändring i samhällena. Fritidsboendena har här ofta lättare att ta sig ut till sin 
fritidsbostad under helgerna innan semester kommer igång och kommunens invånare ökar 
då i takt med detta. Påverkan av fritidsbostäder blir också tydligare vintertid då flera av 
kustsamhällenas täta byggnader står mörka och tomma samt att majoriteten av butiker stängt 
ner för säsongen. 

Det som i Tanum påverkar skatteunderlaget är en mindre intäkt för kommunen i 
detaljplaneringen. Många planer innehåller enskilt huvudmannaskap vilket även här innebär 
att kommunen inte har några kostnader i planen efter dess lagakraft. Kommunen har även 
hittat många områden där möjlighet för boende finns, men som ännu inte är planlagda. 
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I Tanum anser de också att även om det som byggs fylls av delårsboenden påverkar det ändå 
serviceunderlaget till det positiva, eftersom företagen på så vis lever och arbetsmöjligheter 
utökas. Vid annat fall hade kommunen eventuellt behövt lägga ut pengar på andra håll. 
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7 Betydelsen av grönt i mindre kommuner 
I samtliga översiktsplaner togs det upp att grönytor är av vikt i närhet av bostäderna, både 
för det sociala men även för den biologiska mångfalden. Sedan tidigare har det konstaterats 
att det i många större städers kommuner krävs ett större arbete och planering vid grönytor 
som ska tas bort eller anläggas. Men hur de mindre kommunerna ser på denna typ av 
planering skiljer sig från mer tätbebyggda kommuner i landet.  

 

7.1 Planering av grönytor 
Planering av grönytor skiljer sig åt i båda kommuner, men också gentemot hur tätare 
kommuner planerar för och tar fram riktlinjer till dem. Då Malung-Sälen har sin 
skidanläggning som är ett större grönområde i anknytning till bebyggelse och större 
grönområden mellan byarna blir planeringen lite annorlunda i detta tänk. Även Tanum har 
större grönområden mellan sina samhällen, men också större golfbanor och det obebyggda 
havet som vetter ut i dess västra del. Med dessa förutsättningar som bakgrund kan man på 
ett naturligt vis planera i tätorterna, byarna och samhällena på andra sätt än i städerna. 

7.1.1 Malung-Sälen 
I Malung-Sälen kan det anses att det inte finns samma behov av noga planering som i 
högexploaterade kommuner. Det här är en kommun med många grönområden och mycket 
skog och natur. De är, enligt stadsarkitekten Tomas Johnsson, noga med att inte exploatera 
på mark med höga naturvärden eller skog i allmänhet utan vänder sig i större utsträckning 
mot impediment. Dock har det under senare år försvunnit många grönytor som tidigare 
funnits inne i tätorterna, framförallt i Lindvallen. Det handlar då om mindre grönytor mellan 
stugorna som man vill bygga på, marken kan inte användas till annat och man har då ingen 
större anledning till att neka enligt respondenten. Tidigare har det inte varit lönt för 
kommunen att planlägga områden med mindre än 15 tomter, men nu har det blivit det. Vilket 
gett utfall i att man då får många förfrågningar för två till fyra tomter. Problemet här är att 
det är svårt när flera fått okej att veta när man ska sätta ner foten. Om min granne får 
planbesked för sin tomt, varför får inte jag också det då? Tydligt ser man när man tittar på 
Lantmäteriets historiska ortofoto75 hur mycket som byggts ut under de senaste åren, se B:1.  

I Malung-Sälens kommun finns det också många bäckar med strandskydd. Dessa tas 
självfallet alltid hänsyn till och även om de många gånger upphäver strandskyddet en bit så 
sparar de alltid, enligt Länsstyrelsen76, omkring tio meter för att på det sättet bevara 
grönstruktur. Därmed finns de alltid bevarat som gröna stråk. 

                                                 
75 Lantmäteriets historiska ortofoto, demotjänst för flygbilder.  
76 Länsstyrelsen Dalarna. Strandskydd. 
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7.1.2 Tanum 
Liknande Malung-Sälen är förutsättningarna i Tanums kommun inte lika skarpa som vid 
exploatering i en tätbebyggd kommun. Inne i samhällena och vid planeringen tar de alltid 
hänsyn till och försöker ofta spara gröna stråk för att skapa spridningskorridorer där 
exploatering sker. Dessa gröna stråk som man sparar har ofta höga naturvärden så beslutet 
är därmed rätt lätt för kommunen att ta, både i och runt området. Genom att spara dessa kan 
djuren fortsättningsvis ta sig genom områden, men det är också till fördel för gångare som 
får nära till rekreation och natur. 

De har i kommunen inga planer vars syfte är att säkerställa en park men vid varje planläggning 
åker man alltid ut till platsen och kollar på bland annat stigar för att inte ta bort någon som 
används. De har även dialoger med samhällsföreningarna för att få en inblick i vad invånarna 
tycker och tänker, samt vilka områden de anser mer och mindre viktiga. 

Att analysera alla möjliga tänkbara riktningar kan vara svårt för att få fram bästa möjliga 
lösning när framtagandet av nya planer sker. Tanum har här sett det som en risk att peka ut 
specifika utvecklingsområden i översiktsplanen då de kan ta slut snabbt och därmed frångå 
den utveckling man vill ha i kommunen. Istället har de valt att ta fram och beskriva det de 
vill ha kvar, eftersom man inte kan förutse framtiden så vet de vid varje planframtagande 
redan vad man vill ha kvar. Man har då redan tillgodosett områdets värden, vilket kan framstå 
som mindre tydligt i kommunens detaljplaner men som blir en bedömning om det stämmer 
överens med översiktsplanen varje gång något nytt kommer in. 

 

7.2 Grönytor – ett problem vid förtätning? 
Grönytor framstår inte som ett problem i alla kommuner. Men ändå är det ett dilemma i 
dagens planering då dess positiva egenskaper och det allmänna intresset av grönska inte alltid 
vägs lika högt som det allmänna intresset av bostäder. Kommunernas översiktsplaner 
hanterade grönska och detaljplaner likaså, fast på ett annat vis. Men hur ser kommunernas 
respondenter på frågan? 

7.2.1 Malung-Sälen 
I Malung-Sälen ser de inte grönytor som ett problem när förtätnings planeras för och sker. 
Dock är de medvetna om risken finns att det kan komma att uppstå problem när kommunen 
växer och grönytorna därmed minskar. Det kommer förmodligen, enligt stadsarkitekt Tomas 
Johnsson, ändra områdets struktur längre fram. Tidigare bestod Sälenfjällen mycket av 
fritidshus i naturmiljö, bortsett från några få infall. Det är fortfarande inga större problem då 
man alltid är nära väldigt mycket natur, men den gamla karaktären som man ofta tänker på 
när man hör fritidshus i natur kommer förmodligen ombildas till en mer urban karaktär allt 
eftersom kommunen utvecklas och byggs ut. Kommunen tänker på detta vis för att de anser 
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det mer gynnsamt att få in omkring 200 personer på en tätare yta snarare än att förtära mer 
yta.  

 

7.2.2 Tanum 
I Tanum anser de, enligt Moa Leidzén, att tillgängligheten att ta sig till ett grönområde är 
viktigast. Det kan handla om lågintensivt trafikerade gator, gång- och cykelvägar eller 
liknande. För att förtydliga vart man ska ta vägen för att komma till ett grönområde och hur, 
eftersom det i kommunen finns många fina grönområden, men det ska också vara lätt att ta 
sig dit. De flesta planer innehåller ändå någon form av grönyta, kanske ”bara” för behovet 
av dagvatten. Vilket kan vara en utmaning i sig då dagvattenfördröjningar handlar mycket 
om ambitionen hos exploatören eller den som ska installera dem. Det kan bli en fin grönyta 
med dagvattenhantering, men det kan lika gärna bli en ren teknisk anläggning. Förevarande 
menar att det beror på hur man utför dem, att det ska tillföra något. 

En utmaning i kommunen är att man vill bevara naturytor av kvalitet och inte bara låta 
impediment bli kvar. Även om det gröna i sig bland annat bidrar till bättre syre vill de att 
grönskan också tillföra något socialt till området, det kan handla om något så litet som att 
det är fint att titta på. 

 

7.3 Miljökvalitetsmål 
Alla kommuner jobbar på något vis med de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Det är en 
blandning av värderingar och ren empiri. Vissa mål kan enkelt mätas, medan vissa inte kan 
mätas alls. 

 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” 

– Sveriges miljömål 

7.3.1 Malung-Sälen 
Likt de flesta kommuner arbetar Malung-Sälen mycket med miljömålen. I kommunen har de 
dock större fokus på storslagen fjällmiljö som anknyter väldigt tydligt till kommunen. Detta för 
att det finns ett regionalt särintresse kopplat till detta mål, de har alltså ett regionalt tillägg 
eftersom kommunen har en nationell kvantitet, mycket fjäll och en regional särart till följd 
av att Sälen alltid varit turistattraktiva inom fjällturism. Därför har de ett skräddarsytt tillägg, 
för att inte förhindra turistkommunernas utveckling som på det stora hela inte förhindrar 
storslagenhet. 
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När det kommer till god bebyggd miljö har de inga sådana tillägg som tidigare miljömål. Det 
viktigaste kommunen har är delvis naturen och en välfungerande alpin skidåkning. Där kan 
dock tolkas som att god bebyggd miljö kommer naturligt eftersom både natur och boende 
behövs för att de ska gå runt som kommun. Eftersom hela systemet med pister och liknande 
också är grön infrastruktur är risken därtill mycket liten för att målet god bebyggd miljö ska 
komma att bli ett problem för kommunen. För att förhindra problem när exploatörer 
kommer och vill få ut så mycket bostäder som möjligt har de jobbat fram en lösning för att 
undvika framtida konflikter i planeringen. Vid varje plan görs en skidkonsekvensbeskrivning, 
vilket innebär att man tittar på möjligheterna för en bra skidlift på marken i framtiden. 
Genom denna konsekvensanalys hoppas de undvika framtida problem där man inser att det 
vore perfekt att utvidga liftsystemet på en plats som redan är bebyggd men också vad 
eventuell planläggning skulle innebära för dagens system. 

7.3.2 Tanum 
För Västra Götalands län finns 50 regionala tilläggsmål som beslutades av Länsstyrelsen och 
skogsstyrelsen i september 2015. De lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver 
ytterligare insatser och tydliggör därmed vad som behöver uppnås i Västra Götaland för att 
nå målen. 

I Tanum håller de just nu på med miljömålsarbetet inför nästa budgetår, där har diskussionen 
kommit om de ska synliggöra målen mer och ta upp detta närmre, eftersom det går hand i 
hand med deras ansvar om att lyfta frågan för att uppfylla målet på bättre sikt. Det som än 
så länge är formulerat handlar just om tillgängligheten till naturområden, som skrivet tidigare. 
Även kollektivtrafik, service och mötesplatser är med i detta arbete och frågorna ska också 
tas upp när de får nya ansökningar om planbesked eller när kommunstyrelsen beställer nya 
planer. Ansvaret på planavdelningen ligger som sagt i att lyfta frågan, de tar även upp alla 
miljökvalitetsmål när en plan går upp i samråd för att framförallt miljöbyggnadsnämnden ska 
veta hur de arbetar med målen. Dock har kommunen i dagsläget ingen konkret nedbrytning 
av målen. 

Emellertid är de väldigt restriktiva till obebyggda delar av kommunen där de inte ser någon 
vidare utveckling av området. Istället är de mer positiva till att vara generösa inom redan 
bebyggda områden, för att kunna ha kvar möjligheten till obebyggd miljö.  

I Tanums kommun har de även miljökvalitetsmålet hav i balans samt levande kust och skärgård 
att ta hänsyn till vid all planering eftersom de flesta planer sker i kustnära område. Det är ett 
mål som i dagsläget får större fokus än god bebyggd miljö.  
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8 Diskussion och slutsats 
Uppsatsens ursprungliga frågeställningar var hur man tar hänsyn till grönytor i planeringen 
och hur det fungerar när planeringen dessutom behöver stå till svars för byggande av både 
permanent- och fritidsbostäder. Syftet var att analysera och jämföra två turistkommuners 
planering av bostäder och grönytor.  

För att besvara syftet analyserades de två kommunernas översiktsplaner och intervju med 
respektive kommun genomfördes. Intervjuerna var tänkta att bidra till kunskap för att få en 
bredare förståelse men visade sig ge så stort och brett underlag för att svara för nästan hela 
resultatdelen. I efterhand hade jag även velat intervjua fler personer på planavdelningen i 
kommunerna, för att få en bredare och säkrare grund att stå på gällande kommunens åsikter 
och planeringsmönster. Intressant vore också att få med fler uppfattningar än kommunernas, 
ifall privatpersoner eller andra myndigheter skulle ha andra åsikter att möta med 
kommunernas. Till följd av det faktum att jag endast intervjuat två personer måste hänseende 
tas till att mycket kan påverkas av deras bakgrund, roller och tolkningar. 

När det kommer till grönytor i planeringen blev resultatet inte alls som jag tänkt. Det är stor 
skillnad på glesbebyggda och tätbebyggda kommuner och dess planering, utifrån den bas jag 
hade samlat på mig genom tidigare uppsatser. Liksom det är stor skillnad på glesbebyggda 
turistkommuner och glesbebyggda turistkommuner. Olika förutsättningar, geografiska 
placeringar samt högsäsong under olika årstider kan bidra till dess skillnader. Kommunernas 
förutsättningar, både gällande omgivning och dragningskraft skiljer dem starkt åt, vilket även 
kan märkas i planeringen av grönytor och bostäder. Skillnaden på de tätbebyggda och 
glesbebyggda kommunerna kan bero på det faktum att mindre tätorter generellt har närmre 
till grönområden utanför centrum. Tätbebyggda kommuner har istället större tätorter vilket 
bidrar till att grönområden utanför orten är längre ifrån centrum. Att då planera för 
centrumnära grönytor bidrar till att man inte i samma utsträckning behöver ha dilemmat att 
man ska ha nära tillgång till grönskan som finns i utkanten. I Tanum och Malung-Sälens 
tätorter kan man i princip alltid gå ungefär 500 meter åt ett håll och sluta upp i ett grönområde 
utanför centrum, eftersom tätorterna är mindre. I större städer är det inte lika lätt eftersom 
de ska rymma fler invånare och fler bostäder. Men ju mer kommunerna som undersökts 
växer och utvecklas, ju längre ifrån grönområden kommer man. Att kommunerna inte ser 
grönytor som planeras bort som ett problem, kan grunda sig i att de är medvetna om att det 
finns grönområden nära. Men det finns risk att man då glömmer bort att grönska och 
grönytor i tätorten är lika viktigt som utanför. Att fälla ett träd eller planera bort en liten 
gräsmatta påverkar mer än man tror. 

Båda undersökta kommuner såg hellre att man förtätar tätt än att förtära mer yta, men kanske 
skulle ett mellanting vara bättre för de permanent bosatta i samhällena? Istället för att förlora 
den grönska som tidigare funnits i anknytning till bostaden. Om man fortsätter tänka så 
kommer till slut den grönska som funnits i samhällena att försvinna, när man då istället 
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behöver bygga ut samhällena förvinner möjligheten till grönska längre och längre bort för de 
i centrum. Det är kanske inte något problem idag, men om samhällena fortsätter utvecklas 
och exploateras kommer det snart att bli det. Att veta var gränsen går för att det gått för långt 
är svårt, men den måste beaktas för att det inte ska kunna passeras. 

Det kan konstateras att man vid bebyggelse har ett större problem i Tanum eftersom de har 
bredare variation av kommunens boende inne i samhällen, beträffande fritids eller 
permanentboende. När man åker in i kommunens tätorter kan man inte urskilja om huset är 
ett fritidshus eller permanent, bortsett från vintertid då de flesta fritidshus ekar öde medan 
permanentbostäderna lyser upp. Det problemet finns inte på samma sätt i Malung-Sälen 
eftersom deras fritidsboende i stor utsträckning vill bo vid fjället och kommunens 
mantalsskrivna till större del bosätter sig närmre kommunens huvudort där servicefokuset är 
större. Malung-Sälen kan där ha en fördel eftersom deras turism och fritidsbebyggelse är 
centrerad till Transtrandsfjällen och kläppen, vilka inte löper genom hela kommunen. Till 
skillnad från Tanum vars hela kommun har kustlinjen vid sin sida och därmed även intresse 
av fritidsbostäder längs med denna. 

Oberoende av planeringen inne i tätorten så har kommunerna vid alla tillfällen nära till 
naturen och även om tillgängligheten till den kan ifrågasättas anser båda kommuner att den 
på ett sätt alltid är nära. Malung-Sälen har sina skidanläggningar, som ej att förglömmas 
räknas som grönyta, som med stor sannolikhet kommer vara kvar. Tanum har havet som sin 
säkerhet, men det kan ju inte bebyggas och kan inte heller jämställas på det viset. Man kan 
avnjuta havet och dess skärgård, men då måste man också ha tillgång till den. Vid för hög 
exploatering kan denna tillgång riskera att försvinna på ett sätt som inte lika lätt skulle kan i 
Malung-Sälen. Men för att den vågen ska börja rulla måste en exploatering ske där hänsyn 
till allemansrätten och det allmänna intresset som ofta ger möjligheter till bad och sol vid 
vattnet undanträngas, vilket det i dagsläget inte finns någon större fara för. 

För att få ett bredare perspektiv i landet valdes två geografiskt skilda kommuner, med olika 
förutsättningar, turistattraktioner en också olika starka årstider. I efterhand hade kanske 
resultatet blivit mer jämförligt om man valt två kommuner med liknande förutsättningar då 
vi nu inte kan säga om det är just förutsättningarna som spelar in i resultatet eller om det är 
något annat. 

Att svaren på frågeställningen inte tydde sig som den ursprungliga tanken kan ha att göra 
med att kommunerna som jämfördes var så pass olika men också att de båda har mycket 
befintlig natur och mycket planering om bevarande kring den. 

Efter gjorda studier och analyser kan slutsats dras att det är stor skillnad på planering i olika 
kommuner. Även om det handlar om kommuner som båda är starka inom turismen under 
en del av året kan ej bortses från dess förutsättningar och geografiska skillnader. 

Hänsyn till grönytor vid exploatering kan anses tas i båda kommuner, men med större syfte 
till naturvärden i grönskan än de sociala och välmående fördelarna. Då båda kommuner var 
mer benägna till att exploatera bort grönytor i tätorten för att bevara ytor i utkanten kan 
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tolkas som en bra avvägning, dock leder det också till att närheten till grönska minskar för 
de som bor centralt. 

Arbetet med miljökvalitetsmålen var tydliga i översiktsplanen, men därefter var arbetet på 
mer lokal nivå mindre utredd. Då åtminstone 15 av målen funnits sedan 1999 har tid funnits 
att arbeta fram lokala tillämpningar på målen, även sedan 2005 då det sista målet fastställdes 
bör tid funnits. Tanum hade i vissa detaljplaner med de olika målen, men har inte tagit fram 
några riktlinjer eller närmre hänsynsförslag. Eftersom vi idag fortfarande har en förlust av 
biologisk mångfald i samhället måste åtgärder tas för att motverka de många arter och 
naturtyper som nu riskerar att försvinna. 

8.1 Slutsats 
De olika kommunerna hade inte samma tankar vid planeringsarbetet som jag trodde att de 
skulle ha. Om det beror på att alla kommuner skiljer sig åt eller om det är för att 
kommunernas förutsättningar i sig redan är så skilda kan inte besvaras utan att jämföra med 
fler kommuner. Det faktum att kommunerna har olika uppbyggnad och olika årstider att vara 
som starkast har förmodligen betydelse, men behöver utredas närmre för att kunna svara på. 

Vidare kan också slutsats dras att kommunerna inte såg problemet som stort att fritidsboende 
köper permanentbostäder, dels eftersom Malung-Sälen inte hade det problemet som följd av 
sin tätort- och turismuppdelning. Dels eftersom Tanum ansågs optimistiska till att alltid 
planera för permanentbostäder och var positiva till all utveckling. Ej att förglömma att 
Tanum vill ha fler permanentboende, men är medvetna om att de ej kan styra byggloven och 
därmed gör sin planering därefter.  

Som skrivet i kapitlet turism och fritidsboenden kontra grönytor tror inte jag personligen att 
man påverkas betydligt som fritidsboende eller turist av att en grönyta försvinner, gentemot 
hur det påverkar en permanentboende. En turist eller fritidsboende passerar platserna under 
kortare tid av året och kan kanske också förbise den resurs av grönska som försvunnit 
eftersom det inte påverkar deras permanenta vardag.  

Det faktum att man inte kan reglera bygglovsansökningar och därigenom inte heller om 
resultatet efter planering blir permanentbostäder eller delårs anser jag vara faktorn till 
Tanums ”problem” med att fritidsbostäderna blir så pass utspridda inne i tätorterna. För att 
kunna reglera och ge möjlighet för kommuner med liknande förutsättningar att reglera sina 
planer till permanent- respektive fritidsbostäder behöver en ny lag eller en ändring i dagens 
lag ske. Innan dess kommer Tanum och säkerligen fler kommuner därtill att få kämpa med 
detta problem utan att kunna göra något åt utfallet. De kommer endast kunna fortsätta vara 
optimistiska och hoppas på att det blir så som de planerar. 
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8.2 Vidare studier 
Som en fortsättning eller utökning av denna uppsats vore det intressant att ta frågan vidare 
till fler turistkommuner och dess skillnader i planering av grönytor och bostäder. Man kan 
då göra en kartläggning för att se om det endast är den geografiska placeringen samt 
kommunens uppbyggnad som bidrar till skiljedomen mellan Malung-Sälen och Tanum eller 
om det finns något mönster. Men också skillnaden mellan en tätbebyggd kommun med 
helårsboende och en turistaktiv glesbebyggd kommun vore intressant att ta del av, man skulle 
därigenom kanske få en tydligare bild på hur högsäsongen påverkar planeringsprocessen. 

Då uppsatsen konstaterar att statistiken för hur byggloven följs när man söker för fritidshus 
inte är utrett, vore det intressant att få ett svar på hur det blir. En vidare forskning skulle 
därför kunna undersöka i huruvida hus som fått bygglov och byggts som fritidshus faktiskt 
blivit dito. 
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A: Bilaga 1 – Intervjuguide 

Vad ska man tänka på när man planerar i turistorter? 
 
Vad är det som byggs? 
 
Många permanentbostäder byggs upp, men används de till permanentboende? 
 
Hur påverkas man som kommun när flera samhällen fylls av delårsboende och därmed få 
skattebetalare? 
 
Uppfyller exploateringar den förväntning man önskat vid planläggningen? 
 
Hur mycket gröna ytor planeras det för idag? Och hur följs de, blir det grönytor där det är 
planerat för det? 
 
Hur tar man hänsyn till exploatering av grönytor i samhällena? 
 
Det finns många uppsatser om hur man tar hänsyn till grönytor i städer eftersom många  
exploateras och färre planeras. Men hur gäller detta i mindre kommuner och samhällen? 
 
God bebyggd miljö är även det något som ofta tas upp i städer, hur arbetar man med det i 
mindre kommuner och samhällen? 
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B: Bilaga 2 – Ortofoto Lindvallen 
Lindvallen år 1959 

 

 

Lindvallen år 2011 

 

Lantmäteriets demotjänst för flygbilder.
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C: Bilaga 3 – Ortofoto Fjällbacka 
Fjällbacka år 2006 

 

Fjällbacka år 2018 
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