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Sammanfattning 
 
Permanent boende i fritidshusområden 

Ylva Johansson, Högskolan i Gävle 

 
Syftet med detta examensarbete har varit att utforma ett fritidshus efter beställarens önskemål och 

eventuella begränsningar som finns. Att forma ramen för ett boende som ska komma att fungera 

som ett permanent boende trots att det är så begränsade ytor.  Syftet har även varit att redovisa 

olika kommuners syn på inflyttning till fritidshusområden. 

 
De problem som undersöktes var: 

• Vilka generella faktorer bör man ta hänsyn till i planeringen av ett fritidshus som i ett 

senare skede ska bli ett permanent boende?  

• Finns det kommunalt vatten och avlopp?  

• Finns det plats för de bekvämligheter som önskas för permanent boende på bara 60 m2? 

 
Metoden har varit en förstudie som innefattat kontakt med beställaren och Avesta kommun. 

Beställaren gav önskemål och eventuella restriktioner angående byggnaden medan 

kommunkontakterna gav information angående eventuella begränsningar och restriktioner inom 

det aktuella området. 

Sedan upprättades ritningarna. 

Slutligen genomfördes intervjuer med tre personer som jobbar inom tre olika kommuner, Dan Ola 

Norberg, stadsarkitekt, Avesta kommun; Petter Jonegård, fysisk planerare, Gävle kommun och 

Erik Hemström, kommunarkitekt, Älvkarleby kommun.  

 
Enligt mina ritningar så har jag kommit fram till att det går alldeles utmärkt att planera ett boende 

för ett hushåll av den storlek och sammansättning som varit aktuell som blir både funktionellt och 

bra på bara 60 m2.   

Genom intervjuerna kom jag fram till att kommuners tidigare skepticism mot inflyttning i 

fritidshusområden börjar försvinna. Numer ser dom möjligheter så som skatteintäkter och mindre 

tryck på bostäder i tätorter. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och syfte 
 
Under den senare tiden har man sett en ökad inflyttning av permanent boende till 

fritidshusområden över hela landet. Jag har fått förfrågan om jag kan rita förslag på ett fritidshus 

som i ett senare skede kan komma att användas för ett permanent boende. Tomten är placerad efter 

Dalälven i Avesta kommun. Området heter Brunnbäck 1:5. Inför examensarbetet formades  idén att 

dels göra ritningar till ett hus för detta boende och dels undersöka några kommuners tveksamma 

inställning till permanent boende i fritidshusområden. 

 

Vid projekteringen av huset fanns anledning att särskilt uppmärksamma     

• vilka generella faktorer man bör ta hänsyn till vid planeringen av ett fritidshus som i ett 

senare skede ska fungera för ett permanent boende?  

• om det finns kommunalt vatten och avlopp, och vilka lösningar man kan välja om sådan 

service saknas?  

• om det finns utrymme för de bekvämligheter uppdragsgivarna önskar för permanent boende 

på den begränsade yta planbestämmelsera för fritidshus tillåter, d.v.s. 60 m2? 

 
Mitt första syfte med detta examensarbete har alltså varit att utforma ett fritidshus efter beställarens 

önskemål som tar hänsyn till gällande lokala begränsningar. Uppgiften har gällt att forma ramen 

för ett permanent boende, trots de begränsade ytor och volymer belägenheten i ett område för 

fritidshus ger utrymme för. Mitt andra syfte har varit att ta reda på, redovisa och diskutera några 

kommuners syn på inflyttning av permanentboende till fritidshusområden, och de problem som 

detta kan innebära. 
 

1.2 Historisk bakgrund till examensarbetet 
 
Fritidshuset generellt har en lång historia. Ett av den västerländska byggnadshistoriens mest 

omtalade verk, Villa Rotonda, byggdes till exempel av arkitekten Andrea Palladio som fritidshus åt 

en förmögen familj i Vicenza i mitten av femtonhundratalet. 

 
Fritidshuset i vår moderna mening utvecklades emellertid först omkring sekelskiftet mellan 

artonhundra- och nittonhundratalen, parallellt med att stora grupper av industriarbetare och 

tjänstemän fick betald semesterledighet. Den moderna fritidsstugan i Stockholmsområdet kan 

sägas ha fått sin början runt 1910. Då uppfördes för arbetar- och medelklassfamiljer bl.a. ett antal 

stugor i Grönsta och Trolldalen på Lidingö. De rödfärgades med vita knutar eller tjärades med 
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målade knutar, och värmdes upp med stora murade öppna spisar. Områdena kallades 

friluftsstugekolonier och några hus står kvar än idag. 

  
På 1930-talet kom sportstugorna. En tanke bakom var att arbetskraften skulle bli nyttigare och 

sundare om man hade tillgång till en sportstuga över helgen. Husen byggdes extremt enkla och 

billiga. Kaminens rör drogs genom väggen och pulpettaket kläddes med papp eller plåt. Ett bekant 

och fortfarande uppskattat område från denna tid ligger i anslutning till Årsta Havsbad sydost om 

Stockholm. 

 
På 30-talet fram t.o.m. 50-talet var det p.g.a. byggnads- och plantekniska, men inte minst 

ekonomiska, skäl väl organiserade och funktionella hus som byggdes. Varken tidigare eller senare 

har väl byggandet av fritidshus varit så välorganiserat. Man gjorde också en klar åtskillnad mellan 

områden för permanent boende och fritidsboende.  

 
Den skarpa åtskillnaden mellan standarden för fritidshus och den för permanent bebyggelse  var 

förmodligen en kort parentes i historien. Under 1960-talet suddades begreppet sommarstuga ut 

p.g.a. bilen. Nu skulle husen utrustas med kök, rinnande vatten, avlopp och toalett inomhus. Tio 

procent av landets hushåll ägde i mitten av 1960-talet en fritidsbostad. Man spådde då att 300 000 

fritidshus skulle komma att byggas under en femårsperiod fram till 1970. Men den jättelika 

efterfrågan som förutspåtts uteblev. Konkurser för många producenter av fritidshus blev ett faktum. 

Husbeställarna ville nu att deras hus skulle se ut som förminskade villor eller romantiska torp. De 

som överlevde var de tillverkare av kataloghus som bäst hittat fram till denna beställarnas smak 

och behov. År 1995 hade antalet fritidshus stigit till 585 000, en ökning med ca 15 %. 

 
Genom förbättrade kommunikationer, och inte minst genom bilismens utveckling, har många 

tidigare perifert belägna fritidsområdena kommit att ligga inom bekvämt pendlingsavstånd från 

bebyggelsecentra. Samtidigt har fritiden ökat, lördagarna blivit lediga för många och 

semesterperioderna blivit längre. För många har då gränsen mellan fritidsboende och 

permanentboende kommit att suddas ut. Man kan säga att medan förr permanenta bostäder, som 

torp och övergivna lantbruk, övergick till fritidshus det nu är fritidshus som övergår till 

permanentbostäder. 

 
Fortfarande finns det en viss tveksamhet bland kommunala planerare och politiker, t.ex. 

stadsarkitekter och ledamöter i bygg- och miljönämnder, till förtätning och permanentning av 

tidigare fritidshusområden. Å ena sidan innebär permanentningen att kraven på kommunal service, 

och därmed kostnaderna, ökar. Ett vanligt medel man använder för att hämma utvecklingen är då 

att sätta gränsen för nybyggande i fritidshusområden till 60 kvadratmeter. Man tänker sig alltså att 
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60 kvm är alltför litet, i varje fall i underkant, för permanent boende. Å andra sidan innebär 

permanentningen att tidigare fritidshusboende mantalsskriver sig i kommunen, och därmed också 

betalar kommunalskatt.  

 
Det är alltså inom ramen för denna problematik jag utvecklat mitt examensarbete, som grovt sett 

består av två delar. Jag har på uppdrag projekterat en fritidsbostad inom ett fritidshusområde, som 

på uppdragsgivarnas önskemål utformats för att senare också kunna användas för permanent 

boende. Till detta har jag genom intervjuer av planansvariga i några kommuner sökt klarlägga hur 

man principiellt ser på konflikten mellan fritidsboende och permanentboende i fritidshusområden. 

De två uppgifterna redovisas i huvudsak var för sig, men med en kort gemensam avslutande 

sammanfattning. Projekteringen av huset redovisas först, intervjuundersökningen därefter. Som 

framgår av innehållsförteckningen redovisas ritningar och rums- och byggnadsbeskrivning som 

bilagor. 
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2. Projektering av ett fritidshus för framtida permanentboende 
 
2.1 Förstudie 

 
Som en första etapp och inledning till projekteringen sammanställde jag i samråd med beställarna 

en förteckning över de krav och önskemål man hade. Beställarna är ett par i medelåldern som har 

två äldre barn som flyttat hemifrån. Deras önskemål var: 

 
- stora fönster som vetter åt alla fyra väderstreck 

- sovloft med plats för förvaring 

- veranda som vetter mot älven 

- tvättmaskin 

- köket placerat i mitten av huset 

- mycket öppna ytor 

- öppen spis/kamin 

- träpanel 

- plåttak 

 
I denna etapp kontaktade jag också Elving Andersson och Kurt Johansson, stadsarkitekter på 

Avesta kommun. Vid besök på kontoret fick jag upplysningar om gällande bestämmelser och 

begränsningar för just detta område, Brunnbäck 1:5. De berättade att området ej är planlagt, vilket 

innebär att det inte finns några områdesbestämmelser. Området har precis fått kommunalt vatten, 

men det finns inget kommunalt avlopp. De generella regler som gäller för byggnaden är att den får 

vara max 60 m2, byggnadshöjden får vara max 4,2 m och det ska vara 4,5 m till tomtgräns. 

Egentligen ligger detta område inom strandskydd som är 100 m från vattnet. Men eftersom det 

redan står en byggnad där är det tillåtet att bygga nytt på samma plats. 

 
2.2 Designprocessen 

 
Vid besöket på stadsarkitektkontoret i Avesta fick jag ritningar över området och den berörda 

tomten. Eftersom området omfattas av strandskydd placerades den nya byggnaden på samma ställe 

som den gamla. Detta medförde att det blev gott om plats för att eventuellt uppföra ett garage söder 

om huset vid ett senare skede. Redan från början avsattes plats öster om byggnaden mot älven för 

en stor veranda. När placeringen var färdig var det dags för grovgörat, att arbeta fram en bra 

planlösning. Redan i ett tidigt skede valde jag bort två viktiga aspekter i utformningen av ett 

fritidsboende som ska komma att fungera som ett permanent boende. Det var dels energifrågan och 

dels risken för ras pga närhet till älven. Anledningen till detta var att jag ville begränsa arbetet och 

koncentrera mig mer på det estetiska. 

 7



 
Interiör och planlösning 
 
I den ursprungliga byggnaden som stod på tomten fanns en vedspis som skulle ingå i det nya huset. 

De tankar som främst styrde utformningen av planen var att vedspisen, kaminen och spisfläkten 

skulle placeras så de kunde få en gemensam och centralt placerad skorsten. Med detta i åtanke så 

formades idén om kök och vardagsrum sammanlänkade genom en köksö. I denna köksö skulle då 

dessa tre placeras så pass nära varandra att en gemensam skorsten blev möjlig. Från början gick 

funderingarna kring en murad skorsten med slätstruken puts. Men den tanken övergavs och ersattes 

med en idé om en skorsten i aluminium. Anledningen var att den lösningen kändes mer modern 

och passande. Mot vardagsrummet placerades kaminen och bakom den tornar den stora 

aluminiumskorstenen upp. I köksön placerades spisen med köksfläkten ovanför och bredvid spisen 

ställdes vedspisen. På detta vis hamnade skorstenen i mitten och tanken om en gemensam skorsten 

blev sann. 

 
Entrén kändes bäst att placera i söderläge efter långsidan på huset, främst för att komma i nära 

anslutning till garaget som eventuellt kommer att uppföras. Enligt ursprungsplanen så lades 

trappan upp till sovloftet på motsatt långsida. Men då man blev tvungen att gå genom köksdelen 

för att komma dit så ströks den idén. I stället lades trappan i direkt anslutning till entrén, där den 

blir lättillgänglig från entré, badrum och köksdel. Trappen formades även så att den följer kortsidan 

av huset upp så slutet på trappan hamnar där taket är som högst på loftet. Då finns ingen risk att slå 

i huvudet. 

 
Tanken med loftet var att ge plats för viss förvaring och fungera som sovrum. Storleken på loftet 

blev väl tilltaget, dels för att fungera som innertak till entré, badrum och köksdel och dels för att ge 

gott om plats för ändamålet. I stället för att göra en vägg så loftet blir ett slutet rum så valdes ett 

staket för avskärmning mot vardagsrum och skydd mot fall. För att få det enhetligt och snyggt så 

var tanken att staketet på loftet och räcket i trappan ska ha samma utformning.  

 
Diskussioner angående val av storlek på fönster har uppstått under arbetets gång. Medvetet har 

stora fönster valts för att bjuda på mycket ljusinsläpp och vacker utsikt. Lite grann har tanken om 

att det mindre boendet inte ska kännas instängt, att närheten till naturen ska kunna upplevas genom 

fönstren. Med stora fönster har det uppkommit en konflikt angående möblerbarheten. Men med 

tanken att det inte alltid måste möbleras efter väggarna utan att man kan utnyttja golvytorna istället 

så har det gått.  

  
Att det inte finns något kommunalt avlopp löste jag med en separett-toalett i stället för en 

vattentoalett. Resterande avloppsvatten som kommer från dusch, disk, tvättmaskin och tvättställ 
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renas genom en infiltrationsbädd/markbädd. Sovplatser och förvaring placeras på loftet. Köket har 

fått en central placering med mycket öppna ytor. Det finns både en kamin och en vedspis som båda 

har utflöde i en gemensam skorsten som är av rostfritt stål som inrymmer rökkanalerna. Det finns 

stora fönster placerade i alla väderstreck för ljusinsläpp och utsikt. Beställaren anser att deras 

önskemål har blivit uppfyllda. 
 
 
       2.3 Ritningar 
 
När skissarbetet var avklarat upprättade jag ritningar. Först utarbetades planerna på bottenvåning 

och övervåning, därefter fasader och sektion. För att lyfta fram och bättre visa några speciella 

lösningar gjorde jag detaljritningar på kök, entré och på loftets räcke. På en situationsplan visas 

husets placering på tomten. Slutligen har jag redovisat material och färger i tabellform, för exteriör 

och konstruktion under rubriken Byggnadssätt och för interiör under rubriken Rumsbeskrivning. 

Samtliga ritningar och tabellerna redovisas som bilagor. 
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3. Kommunernas inställning till permanentboende i fritidshusområden 
        

3.1 Undersökning och intervjufrågor 
 

Som jag redovisat tidigare i detta examensarbete finns på många håll bland kommunernas 

planansvariga politiker och tjänstemän en skeptisk eller avvaktande eller rent avvisande inställning 

till permanent bosättning i fritidshusområden. Det finns skäl för en sådan tveksamhet. Med den 

permanenta bosättningen följer snart diverse krav på kommunal service – barnomsorg och 

äldrevård, skolskjutsar och bussförbindelser, sophämtning och kommunala vatten- och 

avloppsledningar – i kommunens perifera delar. Samtidigt innebär naturligtvis den permanenta 

bosättningen att nya hushåll mantalsskriver sig i kommunen och betalar skatt. 

 
För att något reda ut kommuners inställning till permanent boende i fritidshusområden har jag 

intervjuat personer på tre olika kommuner. Intervjuerna genomfördes med planansvariga 

tjänstemän, stadsarkitekt Dan Ola Norberg i Avesta, kommunarkitekt Erik Hemström i Älvkarleby 

och Petter Jonegård på kommunens avdelning för fysisk planering i Gävle. Samtliga intervjuer 

genomfördes muntligen vid besök på plankontoren, och samma frågebatteri användes vid samtliga 

intervjuer. De intervjuade tjänstemännen hade i förväg informerats om intervjuernas syfte. De 

intervjufrågor jag använde var följande: 

 
1. Varför är kommuner skeptiska till permanent boende i fritidshusområden? 

2. Hur gör kommunen för att hindra permanent boende i fritidshusområden? 

3. Vad är det för skillnader mellan områden för permanent boende och fritidshusområden? 

4. Finns det någon skillnad i bedömning av bygglovsansökningar gällande fritidshus och 

permanent boende? I så fall vad? 

5. Vad tror du det finns för anledningar till att folk väljer att bosätta sig permanent i 

fritidshusområden? 
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3.2 Intervjusvar 

 
Intervju med Dan Ola Norberg, stadsarkitekt, Avesta Kommun 
 

 
1. Varför är kommuner generellt skeptiska till permanent boende i fritidshusområden? 

 
Svar: Det är oftast en lägre standard på fritidshus. Det gäller tekniska lösningar som t.ex.  mindre 

isolering, inget krav på rumshöjd. I många utav områdena finns inte vatten eller avlopp. I och med 

att områdena oftast ligger i ytterområden av kommunerna så är det sämre vägar och kanske inga 

bussförbindelser. Det ställer till med problem om det är barnfamiljer eller äldre med 

funktionshinder som bosätter sig där. Barnen måste ha skolskjuts och de äldre måste ha hemtjänst.  

På längre sikt så leder ofta permanent boende till större krav. Exempel på det kan vara krav på just 

vatten, avlopp, kollektivtrafik och hemtjänst. Detta leder till stora kostnader för kommunerna.  

En annan aspekt är att dessa områden i många fall är placerade i närheten av vatten. Vatten går ju 

inte att kontrollera och ibland på vårarna blir det översvämningar. Permanenta boenden har oftast 

en högre standard och kanske dyrare inredning och utrustning. Om det skulle drabbas av 

översvämningar så blir det större kostnader och skadestånd för kommunen. Det är ju även så att 

folk som har fritidshus i dessa områden också vill att det ska fortsätta att vara just 

fritidshusområden för semesterkänslans skull, så deras önskningar spelar också roll. 

  
Men det finns även positiva sidor. Om det är bostadsbrist och trycket på permanenta bostäder är för 

stort så är det ju bra om folk bosätter sig i fritidshusområden, då minskar bostadsefterfrågan. En 

annan del är att det kanske är många från andra kommuner som har fritidshus som de sedan 

bestämmer sig för att flytta till permanent. Då leder det till inflyttning och större skatteintäkter. I 

Avesta kommun så är det många fritidshusområden som det upprättas områdesbestämmelser över, 

det innebär att dom förbereds för eventuell permanent inflyttning. 

 
 

2. Hur gör kommunen för att hindra permanent boende i fritidshusområden? 
 
Finns egentligen inget kommunerna kan göra för att hindra permanent boende. Det enda som 

kanske kan avskräcka är kravet på att huset inte får byggas större än 60 m2. Det kanske är lagom 

för två personer men räcker knappast till för en barnfamilj.  
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3. Vad är det för skillnader mellan områden för permanent boende och fritidshusområden? 
  
Permanent boende- central placering, ligger ofta grupperade i bostadsområden 

Fritidshusområden- har oftast uppkommit spontant, ofta placerat nära vatten, kanske inte så nära 

mellan husen 

 
 

4. Finns det någon skillnad i bedömning av bygglovsansökan gällande fritidshus och 
permanent boende? I så fall vad? 

 
Ja! 

Permanent boende ställer tekniska krav som krav på isolering och energi, krav på viss rumshöjd, 

krav på handikappanpassning 

För fritidshus finns inga speciella krav 

 

 
5. Vad tror du det finns för anledningar till att folk väljer att flytta till fritidshusområden? 

 
Om du väljer att köpa en villa så ligger ofta priserna närmare miljonen beroende på vart du väljer 

att köpa. Ett fritidshus kostar ofta bara en bråkdel. Kanske är mer att fixa till på ett fritidshus men 

folk anser att det duger så länge. Fastighetspriserna är en stor anledning. Många gånger är det så att 

fritidshuset har funnits i ägo under många år och på äldre dar väljer man att flytta dit permanent 

eftersom man känner bygden och trivs i huset. En annan anledning kan vara att trycket på bostäder 

är så stort att man väljer fritidshus i stället och fixar upp det. 

 
 
 
Intervju med Petter Jonegård, fysisk planering, Gävle kommun 
 

 
1. Varför är kommuner skeptiska till permanent boende i fritidshusområden? 

 
Fritidshusområden är ofta belägna i ytterområden i kommunerna. Detta leder till fler resor till och 

från städerna, det i sin tur leder till mer avgaser och negativ miljöpåverkan. När folk flyttar till 

dessa områden kommer det ofta krav till kommunerna på service av olika slag. Det kan t.ex. vara 

kollektivtrafik. När fler och fler familjer med barn flyttar dit så kan det även komma in önskemål 

om skolor och daghem. Allt detta innebär kostnader för kommunerna. Sedan är det ju också krav 

på vatten och avlopp som är en viktig del. 
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2. Hur gör kommunen för att hindra permanent boende i fritidshusområden? 
 
Enda sättet som kommunen kan hindra permanent boende är att det är lägre byggrätter, exempelvis 

max 60 m2. 

 
 

3. Vad är det för skillnader mellan områden för permanent boende och fritidshusområden? 
 
Permanent boende medför ofta större hus. Infrastrukturen som t.ex. vägar och gångbanor är oftast 

bättre utvecklad. Det finns oftast ett större utbud på allmänna anläggningar som t.ex. lekplatser. 

Service finns, som äldrevård, kollektivtrafik, dagis och skolor. 

 
Fritidshusområden: Ligger ofta i närheten av vatten. Placerade i utkanten av kommunerna. 
 
 

4. Finns det någon skillnad i bedömning av bygglovsansökan gällande fritidshus och 
permanent boende? I så fall vad? 

 
Framför allt är det ju vatten- och avloppsbiten som skiljer. Det är ju en självklarhet vid permanent 

boende. I fritidshusområden kanske man måste ta hänsyn till speciella kulturmiljöer. Även 

placering och storlek på byggnaden skiljer sig oftast.  

 
 

5. Vad tror du det finns för anledningar till att folk väljer att flytta till fritidshusområden? 
 
Den stora drömmen om att bosätta sig på landet. Många människor kanske jobbar i stan och känner 

av stressen. När då arbetsdagen är slut vill dom kunna koppla bort den och åka hem till lugnet på 

landet. Folk anser att det är en väldigt attraktiv miljö med sina slingriga grusvägar och grönska. 

Även närheten till vatten spelar stor roll. 

 
 
 
Intervju med Erik Hemström, kommunarkitekt, Älvkarleby kommun 
 

 
1. Varför är kommuner skeptiska till permanent boende i fritidshusområden? 

 
Den tidigare oron som funnits angående inflyttning till fritidshusområden har rört frågor som lett 

till kommunala investeringar. Till dessa kan nämnas frågan om vatten och avlopp, tillräckliga 

vägar och krav på barnomsorg, som dagis och skolor. I dag har det skett en vändning angående den 

inställningen. Nu är det snarare så att folk välkomnas att bosätta sig permanent i dessa områden. 

Kommunen inbjuder till att folk ska stanna kvar i sitt fritidsboende och även att nytt folk lockas att 

flytta in.  
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2. Hur gör kommunen för att hindra permanent boende i fritidshusområden? 
 
De två sätten som finns för kommunen är: 

1. Dels är det krav på att det inte får byggas för stora hus, detta hindrar då familjer som är fler än 

bara två i hushållet.  

2. Dels att kommunen håller tillbaka, att dom inte medverkar till vatten och avlopp. Det finns 

något som kallas för verksamhetsområde, innanför det område är kommunen ansvarig att stå 

för vatten och avlopp. När gränserna för detta område upprättas så ser kommunen till att 

utesluta fritidshusområdena. 

 
 

3. Vad är det för skillnader mellan områden för permanent boende och fritidshusområden? 
 
De stora skillnaderna är just byggrätten, att i de permanenta områdena får man bygga större hus 

och med större hus kommer högre krav inom det byggnadstekniska området. Detta gäller bara 

byggnaderna, när det kommer till tomterna är de oftast större i fritidshusområden. 

Placeringen på områdena skiljer sig också när det gäller läget i förhållande till centralorten. Sedan 

är det ju även frågan om vatten och avlopp, det är mindre vanligt med det i fritidshusområden. 

 

 
4. Finns det någon skillnad i bedömning av bygglovsansökan gällande fritidshus och 

permanent boende? I så fall vad? 
 
Bedömningen är oftast generösare i fritidshusområden. I just Älvkarleby kommun är de flesta 

fritidshusområdena planlagda och då blir det inga skillnader, det är samma krav som gäller för 

permanent- och fritidsboende. 

 

 
5. Vad tror du det finns för anledningar till att folk väljer att flytta till fritidshusområden? 

 
Dels finns dels dom som väljer att bosätta sig i dessa områden på äldre dar, dom vill komma ifrån 

stressen i stan och därför söker dom sig till lugnet på landet. Ofta är det människor som haft sitt 

fritidsboende under lång tid och sedan väljer att bosätta sig där permanent. Sedan finns det yngre 

barnfamiljer som hittar ett billigare sätt att förverkliga sin villadröm och som föredrar att inte bo i 

tätbebyggelse. Många anser att miljön är attraktivare i fritidshusområden. 
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4. Slutsats och diskussion 
 

4.1 Sammanfattning och kommentarer till intervjuundersökningen 
 
I alla tre kommunerna verkar de tillfrågade tjänstemännen vara överens om att kommunernas 

skepticism mot inflyttning till fritidshusområdena främst kommer sig av de kommunala 

investeringar och kostnader som kan uppstå. Det rör sig då oftast om vatten och avlopp, tillräckliga 

vägar och annan service som t.ex. äldrevård och barnomsorg. Men även andra intressanta aspekter 

kommer upp. Till dom kan nämnas skadestånd vid översvämning och ökad negativ miljöpåverkan 

genom fler resor till och från innerstaden. Men även det positiva bör nämnas. Vissa kommuner 

välkomnar inflyttning och ser det som en positiv trend. Ökad inflyttning ger ökade skatteintäkter. 

 
Det enda sättet för kommunerna att hindra folk från att bosätta sig permanent i dessa områden är 

att begränsa byggnadsstorleken och att inte medverka till kommunalt vatten och avlopp. 

 
Skillnaderna mellan områden för permanent boende och fritidshusområden skiljer sig inte i dessa 

tre fall. De skillnader som kommer upp är: 

• Permanent boende: kommunal service, större byggrätt, central placering 

• Fritidshusområden: ofta närhet till vatten, spontan uppkomst, ofta längre till centralort, 

sämre kommunal service 

 
När det kommer till frågan angående skillnader vid bedömningen av bygglovsansökningar så är det 

så att bedömningen oftast är generösare i fritidshusområden. 

 
De tre tillfrågade var ganska ense om anledningarna till att folk bosätter sig permanent i 

fritidshusområden.  

• För att komma ifrån stressen i staden 

• Ett billigare bostadsalternativ 

• Ägande av bostaden under längre tid vilket leder till permanent flytt  

• Det är oftast en attraktivare miljö än i tätbebyggelse. 

 
Svaren på mina frågor var ungefär dom man kan förvänta sig att få. Några utav svaren var dock 

sådana aspekter jag inte tänkt på, t.ex. ökade kostnader vid översvämning och att det blir mer 

bilavgaser när folk bosätter sig på landet eftersom det leder till fler resor till och från stan. 

Skepticismen som tidigare funnits hos kommunerna verkar vara på väg att försvinna. Kommunerna 

verkar numer välkomna inflyttandet till fritidshusområden genom att de upprättar 

områdesbestämmelser som tillåter större byggnader. Detta kommer förhoppningsvis att leda till att 

fler människor får njuta av de vackra områdena i kommunernas utkanter. 
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En reservation bör noteras: det var tjänstemän i tre förhållandevis små kommuner i södra norrland 

som intervjuades. Några generella slutsatser gällande alla kommuner kan inte dras! 

 
 
4.2 Sammanfattning och kommentarer till projektet ”Fritidshus för permanentboende” 

 
Enligt mina ritningar så har jag kommit fram till att det går att planera ett boende för ett hushåll av 

den storlek och sammansättning som varit aktuell som blir både funktionellt och bra på bara 60 m2. 

Vissa kompromisser har jag tvingats göra. Tex för att kunna ha ett sovloft med en begränsande 

bostadshöjd på 4,2 m fick loftet en på gränsen till för låg takhöjd och möblerbarheten blev 

begränsad av att utsikten prioriterades.  Hur en bostad av denna storlek och med denna utformning 

fungerar generellt och för hushåll av varierande sammansättning har jag inte prövat. 

 
Att det inte finns något kommunalt avlopp löste jag med en separett-toalett i stället för en 

vattentoalett. Resterande avloppsvatten som kommer från dusch, disk, tvättmaskin och tvättställ 

renas genom en infiltrationsbädd/markbädd.  

 
Sovplatser och förvaring placeras på loftet. Köket har fått en central placering med mycket öppna 

ytor. Det finns både en kamin och en vedspis som båda har utflöde i en gemensam skorsten som är 

av rostfri plåt som inrymmer rökkanalerna. Det finns stora fönster placerade i alla väderstreck för 

ljusinsläpp och utsikt. Beställaren anser att deras önskemål har blivit uppfyllda. 
 
 

 16



 17

Referenser: 
 

Sören Thurell, Pia Uhlin. (2000) Fritidshuset, Vid havet, i granskogen, på heden. Byggförlaget, 

Stockholm 

Antoni, Nils. (2005), muntlig källa 

Andersson, Elving. (2005) Avesta kommun, personlig kommunikation 

Johansson, Kurt. (2005) Avesta kommun, personlig kommunikation 

Norberg, Dan Ola. (2005) Avesta kommun, personlig kommunikation 

Jonegård, Petter. (2005) Bygg och miljö, Gävle, personlig kommunikation 

Hemström, Erik. (2005) Älvkarleby kommun, personlig kommunikation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















Rumsbeskrivning   2005-05-26
Brunnbäck 1:5    
     
Rum Golv Väggar Tak Inredning/sakvaror 
          
Entré Klinker med golvvärme Tapet Laserad panel Hatthylla 

WC/ Klinker med golvvärme 
Kakel till 
tak Laserad panel Separett-toalett, handfat, 

dusch       duschvägg av glas,  
        tvättmaskin, linneskåp, 

        
klädkrokar, spegelskåp 
med 

        belysning, toalettpappers- 
        hållare, handdukshängare 
Kök Parkett med golvvärme Tapet Laserad panel Kökssnickerier i ek,  
        rostfri spis med ugn,  
        fläkt i rostfritt ansluten till 

        
skorsten, 
belysningsarmatur 

        under väggskåp, kyl/frys i 
        rostfritt, bänkskiva av ek 
Rums- Parkett med golvvärme Tapet Öppet till  Öppen spis, skorsten klädd
del     nock Klädd i aluminium 
Loft Träpanel Tapet Träpanel Räcke aluminium/plexigla 
 



Byggnadssätt  2005-06-01 
Brunnbäck 1:5   
   
Byggnadsdel Material Färg 
      
Stomme Trä   
Fasad Stående spontad panel Nordsjö, Stugröd 
    BY 43 
Bjälklag Trä   
Grund Platta på mark   

Fönster 3-glasfönster 
Foder- 
Nordsjö,Grubbogrön 

    Karmar- Nordsjö, T 28 

Tak 
Profilerad målad 
stålplåt Matt-svart 

Hängrännor Målad stålplåt Svart 

Entré, veranda 
Tryckimpregnerat 
virke, plexiglas   

     
   
Vatten och avlopp: Kommunalt vatten Avlopp-markbädd 
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