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Tekn. Dr, arkitekt SAR/MSA och lektor i fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola.  

I min avhandling Fritidshuset som planeringsdilemma från 2011 har jag analyserat frågan. 

Avhandlingen är tillgänglig i fulltext på Blekinge Tekniska Högskolas hemsida: 

http://bth.summon.serialssolutions.com/#!/search?q=fritidshuset%20som%20planeringsdilemmaw 

Min uppfattning är att en uppdelning mellan fritidshus och permanenthus är förlegad ur 

planeringssynpunkt. Det finns ingen koppling mellan hur miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen 

(PBL) är konstruerad och hur människor i praktiken använder sina bostäder. Att ifrågasätta 

gränsdragningen mellan bostadstyper är dock kontroversiellt, eftersom ett ifrågasättande ”drar 

proppen ur” miljöbalkens hantering av 4 kap. områden.  MB utgår från att fritidshusexploatering 

inom områden med hushållningsbestämmelser enbart ska ske i form av komplettering. För 

permanenta bostäder finns inte någon sådan begränsning.  Det är sedan upp till varje kommun att 

bedöma vad som är fritidshus respektive permanenthus.  Detta ställer som bekant till problem.  

Lagstiftarna talar med kluven tunga, vilket går att upptäcka i förarbetena till grund för lagstiftningen.  

Å ena sidan finns det en föreställning att det inte är lagstiftarnas uppgift att bestämma hur 

människor använder sina bostäder. Å andra sidan finns det operativa anvisningar till den kommunala 

nivån vid hanterandet av frågan i praktiken. Det som gäller då är vilket ändamål som har angetts i 

bygglovet för varje byggnad. Om det inte går att klarlägga, så får i andra hand byggnadens standard 

och det faktiska användningssättet beaktas, vid bedömningen av om det är ett fritidshus eller inte 

(Persson, 2011, s.13-14).  

Den nya plan- och bygglagen från 2010 (laga kraft 2011) har inte ändrat på dessa ovanstående 

förutsättningar.  Efter remisshanteringen år 2010 tog regeringen tillbaka ett förslag på att införa en 

definition av fritidshusbegreppet direkt i lagparagraferna. Anledningen var att det med hänvisning till 

synpunkterna som kom in stod klart att fritidshusbegreppet var alltför brett och att standard, 

lokalisering och tillgång till teknisk och social service varierade kraftigt i praktiken, vilket gjorde 

definitionen verkningslös (Persson, 2011, s.145).   

En ytterligare komplikation är det faktum att det inte behövs något bygglov för att ändra ändamål 

från fritidshus till permanenthus och omvänt.  En kommun har därför svårt att veta vilka hus som i 

praktiken har omvandlats och när det har skett.  Den som borde veta är skatteverket eftersom en 

fastighetsägare bara kan vara registrerad på en fastighet. Men det har visat sig tidigare att det också 

kan vara ett val av kommun med lägst skatt oavsett verklig bosättning (Persson, 2011, s. 100-101). 

Skatteverket kommer för övrigt att upphöra med sin typkodning av fritidshus respektive 

permanenthus år 2015. Alla småhus får samma kod eftersom skatteverket inte har något uppdrag att 

skilja på bostadsformer eftersom fastighetsavgiften är konstruerad på samma sätt för alla småhus. 

Enligt plan- och bygglagen ställs inte samma krav på ett fritidshus som på ett permanenthus utan det 

förra kan ha ett enklare utförande till vissa delar. Men det är upp till byggherren att välja en lika hög 

standard som för ett permanentboende. Det finns alltså ingen övre gräns på utförandet av ett 

http://bth.summon.serialssolutions.com/#!/search?q=fritidshuset%20som%20planeringsdilemmaw


fritidshus bara en mer eller mindre indirekt nedre gräns. Rättstillämpningen försöker att precisera 

den nedre gränsen för vad som är att betrakta som fritidshus, men bortser från en övre gräns av 

förklarliga skäl (Persson, 2011, s.93). Utifrån EU-perspektiv finns det anledning att slå fast en nedre 

gräns för fritidshus utifrån krav på byggnadskonstruktioner.  

I min undersökning av aktuella översiktsplaner i de nästan sjuttio kommuner, vilka innehåller 

kustområden med begränsningar enligt 4 kap. miljöbalken, visade det sig att kommunerna agerade 

mycket varierat.  Det som var tydligt var att en liten men ökande andel kommuner ansåg att samma 

krav på standard skulle gälla för nybyggnad oavsett om bygglovet gällde fritidshus eller 

permanenthus. Anledningen tycktes vara en pragmatisk anpassning till hur människor faktiskt 

använder sina hus.  

Det är dags att ifrågasätta lagstiftningens effektivitet. En strategi för hållbar utveckling bör utformas 

på annat sätt än att försöka upprätthålla en fiktiv gräns mellan bostadsformer.  Jag har inte svar på 

hur detta bör göras, men lokaliseringsprövningen bör ha en avgörande betydelse för alla bostäder.  

Min artikel “Second homes, legal framework and planning practice according to environmental 

sustainability in coastal areas: the Swedish setting” är under tryckning och kommer att publiceras 

inom kort i Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Event. Doi no 

10.1080/19407963.2014.933228 


