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SAMMANFATTNING  

I Norrtälje kommun, ca 10 mil norr om Stockholm, ligger det gamla brukssamhället 
Hallstavik. Hallstavik har en lång historia som brukssamhälle och industriort. Samhället 
byggdes till stor del upp kring Hallsta pappersbruk (som ägs av Holmen- koncernen) som 
upprättades 1915. När bruket upprättades byggdes även tillhörande arbetare- och 
förmansbostäder, ungkarlsbostäder, tjänstemannabostäder, ingenjörsbostäder, en 
representationsbostad och en disponentvilla intill bruket. Bruket med tillhörande bebyggelse 
är idag ett av de sista levande industrisamhällena i Uppland, och speglar utvecklingen inom 
planering och byggande under 1900-talets första hälft, samt de tidigare levnadsförhållandena 
och synen på arbetare och tjänstemän.  

Hallsta pappersbruk är idag den största arbetsgivaren i Hallstavik, och står för ca 60 % av 
arbetstillfällena i Norrtälje kommun. För att klara de ökande miljökraven och kraven på ökad 
lönsamhet, måste bruket anlägga nya effektivare och modernare maskinhallar. För att detta 
ska vara möjligt krävs det att kringliggande mark tas i anspråk.   

Industrin och bostadsområdet, öster om bruket, utgör båda riksintressen. Industrin är utlyst till 
ett riksintresse för industriell produktion, bostadsområdet är utlyst till ett riksintresse för 
kulturmiljövården. En viktig del i den studerade planprocessen är att väga de båda 
riksintresseområdena mot varandra.  

Den fysiska planeringen syftar främst till att reglera och styra utnyttjandet av mark och vatten 
med hänsyn till medborgarnas välfärd och företagens och organisationernas nytta. De lagar 
som har störst inverkan på den fysiska planeringen är Miljöbalken (MB) och Plan- och 
bygglagen (PBL). I PBL innefattas en stor del av de lagar som berör kommunernas roll i den 
fysiska planeringen. I PBL slås det fast att mark- och vattenplaneringen ska utarbetas i 
kommunens markanvändningsplaner. Dessa planer redovisas i så kallade Översiktsplaner, 
Detaljplaner, Områdesbestämmelser, Fastighetsplaner och vid behov Fördjupade 
översiktsplaner.  

I en planprocess, medverkar ett flertal olika aktörer, som inte sällan har olika värderingar, 
intressen och incitament av att medverka i planeringen. I planeringssammanhang talas det ofta 
om allmänna och enskilda intressen, och privata och kollektiva nyttigheter. Det finns även 
många olika sätt på vilka aktörer kan värdera mark och bebyggelse. Centralt inom planeringen 
är frågan om vilken typ av värde som ska vara vägledande för beslut rörande mark- och 
vattenanvändningen. Till stor del handlar förhandlingar om att med utgångspunkt i den egna 
värdeuppfattningen försöka påverka motparternas överväganden i det konkreta fallet.  

En planprocess är ett sätt att sprida information och skapa förutsättningar för förhandlingar 
och överenskommelser mellan olika parter. Processen omfattar både planering, genomförande 
och förvaltning av mark och bebyggelse. En planprocess kan initieras av kommunen eller 
exploatören själv. Vanligt är att detaljplanering genomförs av exploatören eller på uppdrag av 
exploatören, och att planförslaget därefter överlämnas till kommunen för formell 
handläggning. Möjligheten att påverka planeringen och beslutsfattandet varierar mellan olika 
aktörer och grupper i samhället, beroende på dess ekonomiska, juridiska, politiska och 
kunskapsmässiga resurser.   

Makt och resurser är av stor betydelse för aktörernas möjligheter att påverka planprocessen. 
Ekonomiska resurser gör det möjligt att anlita experter för att genomföra utredningar och ta 
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fram expertunderlag. Politisk makt och annan makt (till exempel på arbetsmarknaden) 
påverkar också aktörernas möjligheter att leda planprocessen i önskvärd riktning.    

Det är även viktigt att i planprocessen bygga upp en kunskap om olika aktörers sätt resonera 
och värdera mark eller bebyggelse, för att med utgångspunkt i den egna värdeuppfattningen, 
formulera argument för att påverka motpartens överväganden i det konkreta fallet. I en 
planprocess krävs det ofta kompromisser vilka kan innebära att vissa intressen får vika sig för 
andra intressen. Ofta behöver dock inte skilda utgångspunkter innebära hinder eller konflikter, 
utan det är snarare förhållandet mellan aktörerna som sätter gränser. Samverkan, lyhördhet 
och en öppen kommunikation är ofta avgörande för en framgångsrik och fungerande 
planprocess.    

För att undersöka förutsättningarna för att utöka industriområdet har Hallsta pappersbruk, 
tillsammans med konsultbolaget Structor, genomfört en Strategisk utredning. Fyra olika 
alternativ (öst- väst- nord- syd) har studerats och värderats utifrån verksamhetens krav, 
inverkan på landskapsbilden och på riksintressena. Den mark som bruket finner mest lämplig 
för en industriutbyggnad är marken där de gamla arbetare- och tjänstemannavillorna idag står, 
inne i samhället Hallstavik. Vid en eventuell expansion av industriområdet krävs det att 
omkring 70 av dessa hus rivs eller flyttas. Utöver det ska Tulkavägen, som tidigare skiljt 
bruket och samhället dras om. För att detta ska vara möjligt har först ett Planprogram och 
därefter en Detaljplan upprättats, vilka båda måste antas av kommunen. Utöver dessa planer 
har konsekvensanalyser upprättas, för miljön och kulturmiljön.   

Denna studie koncentreras främst kring aktörernas roll och värderingar i planprocessen, med 
fokus på hanteringen de två riksintresseområdena.     

För att skapa en förståelse för hur aktörernas handlingsutrymme i planprocessen påverkas av 
omkringliggande faktorer har jag valt att använda mig av ett antal resonemang om sociala 
strukturer och mänskliga handlingar. För att skapa en förståelse för lokala förhållanden, vilka 
kan ha inverkan på aktörernas handlingar och ståndpunkter i planprocessen, har ett antal 
resonemang använts om bruksmentalitet, förändringsprocesser och platsens betydelse.   

Som underlag till den empiriska studien har de offentliga handlingar som finns tillgängliga 
rörande den aktuella planprocessen studerats. Vidare har fyra dagar tillbringats i Hallstavik. 
Under denna vistelse besöktes dels området där en eventuell utbyggnad av Hallsta 
pappersbruk är aktuell, dels intervjuades invånare och representanter från Hallsta 
pappersbruk. Intervjuer innan och efter besöket i Hallstavik har även gjorts med Norrtälje 
kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län, Riksantikvarieämbetet och NUTEK.    
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1 INLEDNING  

1.1 BAKGRUND  

Det var den 30 april, en fredag, som idén till detta arbete tog fart. Under en fikapaus talde 
Bengt, min handledare, med en annan lärare på skolan, om en gammal kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i Hallstavik i Norrtälje kommun, som hotades av rivning på grund av en 
planerad utbyggnad av Hallsta pappersbruk. Utan någon direkt insikt i vare sig planer eller hot 
ställdes frågan, är inte detta ett intressant objekt för en kulturgeografisk studie? Och ja, blev 
svaret! Många av oss kulturgeografer älskar sådant som har med samhällsprocesser, samhälls- 
och landskapsförändringar och kulturmiljöer att göra, och jag är inget undantag. Att detta 
studieobjekt med största sannolikhet även skulle gå att koppla till en diskussion kring en lokal 
kultur (kultur i många dess former har länge fascinerat mig) gjorde att jag ville ta mig an 
uppgiften.    

Under arbetets gång ökade insikten om problemområdet och därmed även förståelsen för 
vilken komplex situation detta var. Det visade sig snabbt att detta inte var ett helt enkelt 
studieobjekt. Efter åtskilda samtal med bland annat Lennart Nilsson och Per Bjurholm vid 
Hallsta pappersbruk ökade även förståelsen av att detta var en mycket känslig 
planeringsprocess som nu var i full gång, och att en studie skulle kunna få stora konsekvenser 
för de fortsatta planerna. Inte för att det på något sätt skulle finnas några obekväma uppgifter 
att leta rätt på, utan helt enkelt för att en studie lätt kan sätta fart på en debatt och fånga nya 
argument och infallsvinklar. Efter ett par dagars funderande och med denna insikt i 
bakhuvudet beslöt jag mig ändå för att gå vidare och genomföra denna studie. Dock med 
största respekt för den pågående planprocessen och de deltagande aktörerna.   

Drygt sju veckor senare, och med väldigt mycket mer information i bagaget, sätter jag mig i 
den bil som ska ta mig till orten Hallstavik. Det första tecknet på att jag börjar närma mig 
samhället, cirka 10 mil norr om Stockholm, är de stora skyltarna, Holmen Paper, som dyker 
upp längs vägkanten. Det är redan nu utan tvekan att bruket har en stor och viktig plats i det 
till ytan lilla samhället Hallstavik. Ganska precis två timmar efter avfärd från Stockholm, 
kommer jag fram till den bro över Skeboån, från vilken man kan se samhället breda ut sig i 
både nordlig och sydlig riktning. I enlighet med den vägbeskrivning som ska lotsa mig fram 
till brukets huvudentré kör jag vidare in på en väg till vänster direkt efter brofästet på andra 
sidan ån. Denna väg har namnet Tulkavägen och är den väg som i öster ramar in 
fabriksområdet och skiljer det från samhället. Väster om bruket breder Edeboviken ut sig. 
Synen av brukets inklämda lokalisering mellan samhället i öster och Edeboviken i väster ger 
snabbt en bild av det problem som denna utbyggnation kretsar kring. Att bruket är tvunget att 
bygga ut för en framtida fortlevnad är något som står helt klart. Frågan i den pågående 
processen är snarare, hur ska bruket, med denna lokalisering, ha möjlighet att expandera och 
utöka sitt fabriksområde?    

Hallsta pappersbruk är den största arbetsgivaren i Hallstavik och står för ca 60 % av 
arbetstillfällena i Norrtälje kommun. Det kan därför utan tvekan sägas att det är en viktig 
investering som står på spel. Inte bara för det lilla samhället Hallstavik, utan även för 
Norrtälje kommun och för riket.   
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Samhället Hallstavik är till stor del uppbyggt av och kring bruket, när detta anlades under 
tidigt 1900-tal. När industrin var på plats byggdes även ett tillhörande bostadsområde, där 
arbetare på bruket erbjöds boende. Området som inrymmer arbetare- och förmansbostäder, 
ungkarlsbostäder, tjänstemannabostäder, ingenjörsbostäder, en representationsbostad och en 
disponentvilla hotas nu av rivning.  

Att riva ett helt bostadsområde där många familjer bott i generationer, och som får antas vara 
djupt rotat bland invånarna, kommer oundvikligen att medföra en stor inverkan och 
förändring för dessa. Trots detta, är mitt första intryck att många invånare i Hallstavik verkar 
ha en förvånansvärt stor förståelse och acceptans för industrins behov av utbyggnad. En 
acceptans som troligtvis har sin grund i den bruksmentalitet som får antas råda i ett gammalt 
brukssamhälle som Hallstavik, och den insikt och rädsla invånarna tycks ha för 
konsekvenserna av en eventuell fabriksnedläggning.   

Industrin och bostadsområdet öster om bruket utgör båda riksintressen. Industrin är utlyst till 
ett riksintresse för industriell produktion och bostadsområdet är utlyst till ett riksintresse för 
kulturmiljövården. I planeringen är det länsstyrelsens uppgift att väga dessa områden mot 
varandra.   

Några frågor jag i denna studie vill söka svar på är, hur ser förutsättningarna och villkoren ut 
för en förändring i detta slag och hur drivs och genomförs och en sådan planprocess?    

1.2 PROBLEMFORMULERING, SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH 
AVGRÄNSNINGAR  

Samhällsförändringar, markutnyttjande och planering påverkar och involverar många olika 
parter, som offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå, markägare, privata 
företag, fastighetsägare, boende, arbetande och intresseorganisationer. Dessa aktörer har ofta 
olika värderingssystem, resurser och incitament för att utnyttja och bevara mark och 
bebyggelse och att delta i planeringen. Denna studie koncentreras främst kring aktörernas roll 
och värderingar i planprocessen, med fokus på hanteringen de två riksintresseområdena.     

Skillnaden mellan olika aktörers värdering avser inte enbart frågan hur stort det ekonomiska 
värdet är, utan snarare vilken typ av värde som ska vara vägledande för beslut rörande mark 
och bebyggelse. I en planeringssituation där många aktörer är inblandade är det därför viktigt 
att bygga upp kunskap om, och förståelse för, andra aktörers värderingssystem och sätt att 
resonera, vilket i många fall kan vara avgörande för planeringens utfall. Till stor del handlar 
förhandlingar om att med utgångspunkt i den egna värdeuppfattningen försöka påverka 
motparternas överväganden i det konkreta fallet.   

En ytterligare förutsättning för att planeringsprojekt och förändringsprocesser ska nå 
framgång är att beslut om utveckling, bevarande och förändringar tas i samråd och med 
delaktighet av medborgarna (vilka ofta är den part som påverkas mest av förändringarna). 
Ofta tenderar planeringsprojekt att bli tjänstemannamässiga med lågt medborgerligt 
deltagande.   

Planeringssituationen i Hallstavik är av flera anledningar speciell. För det första för att två 
riksintressen här ställs mot varandra.  
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För det andra för den långa tradition Hallstavik har som bruksort och den bruksmentalitet som 
därför få antas råda i samhället. För det tredje för brukets stora betydelse för invånarna och 
regionen. För det fjärde för den stora påverkan en utbyggnad kan komma att få på miljön och 
de höga kulturvärdena i området. För det femte så innebär en eventuell utbyggnad av bruket 
en mycket stor förändring på en väldigt liten yta.   

Planprocessen i Hallstavik är ett tacksamt studieobjekt då mycket ställs på sin spets, och det 
är ett tydligt exempel på en planprocess med flera involverade aktörer. Sammantaget gör detta 
planeringssituationen i Hallstavik intressant för en geografisk studie av svensk 
samhällsplanering. Mot denna bakgrund jag önskar samla information och kunskap om alla 
inblandade aktörers roller, intressen, värderingar, önskningar och förhoppningar om en 
eventuell utbyggnad av Hallsta pappersbruk, vilken förhoppningsvis kan bidra med kunskap 
om hur en planprocess av detta slag drivs och genomförs.    

Syftet med undersökningen är först att beskriva hur den aktuella planprocessen i Hallstavik 
drivs och genomförs. Därefter att beskriva industrins, den offentliga sektorns och 
medborgarnas värderingar och ståndpunkter till en eventuell utbyggnad av bruket. Vidare att 
analysera den fysiska planeringens förutsättningar och möjligheter.  

 

De frågeställningar jag har tänkt arbeta utifrån är: 

 

Vilka faktorer möjliggör och sätter gränser för en utbyggnad av Hallsta pappersbruk? 

 

Vilka är de deltagande aktörerna och hur värderar dessa området kring bruket och en 
eventuell utbyggnad av detta?  

 

Hur hanteras och beaktas de två riksintresseområdena i planeringen?   

För att mitt problemområde ska bli gripbart har jag gjort vissa avgränsningar. En planprocess 
av detta slag berör många olika delar i både samhället och miljön. Då denna studie är 
begränsad till en tidsperiod på 10 veckor har jag ej haft möjlighet att djupgående redovisa för 
alla dessa delar. Att ingående redogöra för de förutsättningar som råder för fysisk planering 
inom alla olika delområden (miljön, samhällsekonomin, industrin m.m.) skulle tidsmässigt 
inte heller vara möjligt inom ramen för denna studie. Studien avser av den anledningen endast 
diskutera planprocessen i Hallstavik, dess förfarande, de inblandande aktörernas värderingar 
och incitament av att delta i planeringen samt aktörernas hantering av de två 
riksintresseområdena. Jag har inte för avsikt att närmare analysera några faktiska 
konsekvenser utbyggnaden kan tänkas få för de olika delområdena. Jag har inte heller för 
avsikt att nå ett ställningstagande i frågan om bruket bör byggas ut eller ej, snarare att belysa 
en aktuell planeringssituation i en bruksmiljö med fokus på alla deltagande aktörer. Hur detta 
arbete har genomförts beskrivs närmare i nästa avsnitt.    

1.3 METOD  

Samhällsvetenskapens övergripande syfte är att förklara företeelser i samhället. Ett sätt att 
göra detta är genom att beskriva och begreppsliggöra de egenskaper och kausala mekanismer 
som genererar händelserna. Samhällsvetenskapen skiljer sig mot naturvetenskapen på det sätt 
att studier inom samhällsvetenskapen alltid sker under öppna villkor och är beroende av 
mänskliga handlingar.   
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Att finna universella lösningar eller förklaringar till samhällsvetenskapliga problem kan 
därför vara svårt då förutsättningarna ständigt förändras.1   

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen har det genom historien figurerat ett flertal olika 
paradigm. En i modern tid utvecklad forskartradition är den så kallade kritiska realismen. Den 
kritiska realismen kan inom filosofin beskrivas som ett byte från epistemologi till ontologi 
(d.v.s. ett byte från kunskapsteori till läran om det varande), och inom ontologin ett byte från 
händelser till mekanismer .2 Detta innebär att koncentrationen i forskningen har förflyttas 
från att vara koncentrerad på själva händelsen i sig, till att förstå vad som orsakar förändringar 
eller processer i samhället (detta diskuteras vidare i avsnitt 2.1 Sociala strukturer och 
mänskligt handlande).  

En metod utvecklad ur ett kritisk realistiskt perspektiv, ska vägleda mig som forskare att söka 
kunskap om de konstitutiva egenskaper och kausala mekanismer som genererar händelser, 
och om hur olika mekanismer samverkar och under specifika omständigheter bidrar till att 
producera konkreta händelser och processer.   

En modell utvecklad på kritisk realistisk grund beskriver forskningsprocessen genom sex 
olika steg. Dessa steg kan ses som en pendling mellan konkreta (moment 1) och abstrakta 
nivåer (moment 2-5) och sedan tillbaka till det konkreta igen (moment 6).3    

Moment 1: Beskrivning 
Beskrivning av den vanligtvis komplexa och sammansatta händelsen eller det förhållande 
vi avser studera.   

Moment 2: Uppdelning 
I denna fas delas det komplexa och sammansatta upp genom att särskilja dess olika 
komponenter, aspekter och dimensioner.    

Moment 3: Abduktion/ nybeskrivning/ teoretisk tolkning 
Under detta moment tolkas och nybeskrivs de olika komponenterna/aspekterna utifrån 
tänkta sammanhang och teorier om strukturer och relationer.   

Moment 4: Retroduktion 
Med hjälp av de tidigare momenten ska nu var och en av de olika komponenter/ aspekter 
som vi valt att studera söka svar på frågor som: vad är i grunden konstitutivt för de 
strukturer och relationer som vi anknutit till när vi i moment 3 rekontextualiserat de 
aspekter som studerats.   

Moment 5: Jämförelse mellan olika teorier och abstraktioner 
I detta moment värderas den relativa förklaringskraften i de mekanismer och strukturer 
som genom rekontextualisering och retroduktion beskrivs inom ramen för moment 3 och 
4.      

                                                

 

1 Danemark m.fl. 2003. s. 112 
2 Danemark m.fl. 2003. s. 20 
3 Danemark m.fl. 2003. s. 210 ff. 
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Moment 6: Konkretisering/ kontextualisering 
Nu är det dags att undersöka hur olika strukturer och mekanismer kommer till uttryck i 
konkreta sammanhang. Syftet är att tolka och beskriva de innebörder som mekanismerna 
har, så som de framträder i en viss kontext, och att bidra med förklaringar av konkreta 
händelser och processer.   

I förevarande studie har detta redskap setts som en vägledning och inte som en mall som har 
följts till punkt och pricka. De olika momenten har trätt in och ut i varandra och 
forskningsprocessen har till viss del följt en annan ordning.   

Som första moment har jag försökt beskriva problematiken kring undersökningsområdet och 
klarlägga de medverkande aktörerna (detta görs dels i avsnitt 1.2 Problemformulering, syfte 
och frågeställningar och dels i den empiriska delen).  

Moment två, tre och fyra har till viss del trätt in i varandra. För att tolka studiens komplexa 
problemområde och för att studera problemet i ett större sammanhang, har jag valt att ta hjälp 
av ett antal resonemang om sociala strukturer och mänskligt handlande. Dessa resonemang är 
ämnade att bestämma de sociala strukturerna inom mitt undersökningsområde och hur dessa 
kan inverka på agenternas handlingsutrymme och vice versa. Som ett tredje moment har jag 
försökt skilja de olika komponenterna åt med utgångspunkt i det ovannämnda resonemanget. 
Detta görs genom att beskriva de deltagande aktörerna och deras roll i planprocessen.   

Som ett fjärde moment har jag försökt finna svar på frågor som vad är i grunden konstitutivt 
för de strukturer och relationer som jag anknytigt till i det föregående momentet. En väsentlig 
fråga att söka svar på är, vilka relationer och faktorer gör aktörernas handlingar möjliga? 
Detta görs för det första genom att beskriva de rådande maktstrukturerna och de lagar och 
regleringar som påverkar förutsättningarna för utnyttjandet av mark och vatten och för den 
fysiska planeringen (avsnitt 3.1 Maktstrukturer och 3.2 Lagar och regleringar). För det andra 
genom att beskriva de olika aktörernas perspektiv och kunskapsvärderingar i 
planeringsprocessen (avsnitt 3.3 Skilda perspektiv i planprocessen). För det tredje genom att 
beskriva några faktorer som kan inverka på medborgarnas och de delaktigas sätt att resonera 
(avsnitt 2.3 Platsens betydelse och 2.4 Bruksanda, en lokal företeelse).   

Som ett femte moment i undersökningsprocessen har jag försökt värdera den relativa 
förklaringskraften i de resonemang som beskrivits i kapitel två och tre. Detta har gjorts genom 
att bedöma de olika teoriernas och resonemangens relevans och nödvändiga villkor för mitt 
undersökningsområde. I anslutning till varje resonemang har jag redogjort för hur och varför 
de olika resonemangen kan vara till nytta i denna undersökning.      

Som ett avslutande moment har jag försökt analysera hur de olika strukturerna och 
mekanismerna kommer till uttryck i den studerade planprocessen. Med hjälp av de 
resonemang och beskrivningar som presenterats i kapitel två och tre har jag försökt besvara de 
frågeställningar studien utgår från.   

Att inhämta empirisk data kan huvudsakligen ske med två olika metoder, genom kvantitativa 
eller kvalitativa metoder. Dessa metoder kan ses som skilda arbetssätt, men de syftar båda till 
att skapa en bättre förståelse för samhället och det problem vi avser studera. Den 
grundläggande skillnaden mellan dessa metoder är att den kvantitativa metoden omvandlar 
informationen till siffror och mängder, från vilka vi sedan kan göra statistiska analyser.  
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Inom den kvalitativa metoden är det forskarens uppfattning eller tolkning av informationen 
som står i förgrunden. Dessa metoder kan med fördel användas tillsammans, då de många 
gånger kan komplettera varandra. Val av metod måste ske i förhållande till det område som 
avses studeras.4  

I denna studie har jag valt att enbart använda mig av en kvalitativ forskningsmetod, då jag 
främst söker en helhetsbild av planprocessen och de deltagande aktörerna. En helhetsbild av 
planprocessen leder i sin tur till en ökad förståelse för den pågående processen och de 
deltagande aktörerna och i vilka sammanhang dessa verkar. Den kvalitativa metoden 
kännetecknas av en närhet till undersökningsområdet, vilket även skapar en bättre uppfattning 
av de deltagande aktörernas situation. Den är inte inriktad på att pröva om informationen har 
en generell giltighet. Upplägget av en kvalitativ forskningsmetod är flexibelt, vilket innebär 
att jag under informationsinsamlingsfasen har varit öppen för nya perspektiv och ny kunskap 
och förståelse. Det har resulterat i att jag både har ändrat på och kompletterat några av de i 
förväg planerade intervjuuppläggen.    

Som underlag till den empiriska studien har de offentliga handlingar som finns tillgängliga 
rörande den aktuella planprocessen studerats. Dessa dokument är: Översiktsplan för Norrtälje 
kommun (Norrtälje kommun 2004), Fördjupning av översiktsplanen för tätorten Hallstavik 
(Norrtälje kommun 1999), Planprogram, Hallsta pappersbruk. Detaljplan för utökning av 
fabriksområdet (Structor 2007), Övergripande miljökonsekvensbeskrivning till planprogram 
(Structor 2006), PM Hallsta pappersbruk, Norrtälje. Kulturmiljökonsekvensanalys för 
planprogram (Stockholms läns museum 2006), PM över riksintresset i Hallstavik och 
miljöpåverkan (ArkeoDok 1 2006), Analys av förutsättningar för och ett utkast till 
bevarandeplan för Hallstaviks riksintresse (ArkeoDok 2 2006), Riksintressena i Hallstavik. 
Program för kompenserande åtgärder (ArkeoDok 2007), samt Riksantikvarieämbetes 
värdebeskrivning och motivering till riksintresset för kulturmiljövården. Länsstyrelsens 
motivering till riksintresset för industriell produktion finns att läsa i den Fördjupade 
översiktsplanen för tätorten Hallstavik.    

Vidare har fyra dagar tillbringats i Hallstavik. Under denna vistelse besöktes dels området där 
en eventuell utbyggnad av Hallsta pappersbruk är aktuell, dels intervjuades invånare och 
representanter från Hallsta pappersbruk. Dessa invånare var alla helårsboende i Hallstavik, 
och var bosatta i det berörda området. Intervjuer innan och efter besöket i Hallstavik har även 
gjorts med Norrtälje kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län, Riksantikvarieämbetet och 
NUTEK. Dessa aktörer har valts ut för att de alla är starka aktörer, för att de är delaktiga i den 
aktuella planprocessen och för att de har ansvarsroller för de två riksintressena.   

De intervjuer och samtal som förts med de deltagande aktörerna har varit av skiljd karaktär. 
Intervjuer med invånarna har skett under informella sammanhang genom vardagliga samtal. 
Under samtalen har den intervjuade personen själv berättat om sin situation och inställning till 
den eventuella utbyggnaden av Hallsta pappersbruk. De intervjuer som genomförts med 
representanter från Hallsta pappersbruk har skett under lite mer formella sammanhang, men 
den intervjuade har även här givits stor frihet att själv berätta om sin uppfattning av 
problemområdet. I alla fallen har därefter kompletterande frågor formulerats och ställts efter 
den intervjuades svar. Telefonintervjuer har även genomförts med personer från Norrtälje 
kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län, Riksantikvarieämbetet och NUTEK.  

                                                

 

4 Holme, Solvang 1997. s. 76 
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Vid dessa intervjuer har direkta frågor ställts, men den intervjuade har fritt svarat på frågorna 
och har på samma sätt som beskrivits ovan, haft möjlighet att berätta om sin uppfattning av 
problemområdet.    

1.4 KÄLLKRITIK  

I en forskningsprocess är källornas trovärdighet och användbarhet av stor betydelse. Det är 
därför viktigt att göra en bedömning av de tillgängliga källorna och av det material som finns 
att tillgå. Det är även viktigt att som forskare vara medveten om hur urvalet och avsändaren 
av dessa källor kan påverka resultatet i forskningen.5   

Som underlag för den empiriska studien har, som nämnts ovan, de offentliga dokument som 
rör planprocessen studerats. Vikigt att beakta i användandet av detta material är relationen 
mellan avsändaren och situationen som i dokumenten beskrivs, och avsändarens avsikter med 
dokumenten.6   

De dokument som är gjorda på uppdrag av Hallsta pappersbruk (de utredningar som Structor 
och ArkeoDok genomfört) är tillkomna med ett i förväg avlagt syfte, att undersöka 
möjligheterna för en utbyggnad av Hallsta pappersbruk. Dessa utredningar är gjorda av 
konsultföretag. Det bör därför nämnas att dessa dokument kan vara färgade av avsändarens 
intentioner med dokumenten. Hallsta pappersbruk har även initierat den 
Kulturmiljökonsekvensanalys som är utförd av Stockholms länsmuseums. Denna kan dock 
ses som en fristående utredning då, länsmuseet är en offentlig aktör, och därmed en oberoende 
part.   

För att nå en så stor helhetsbild av problemområdet som möjligt, har jag försökt att nå så 
många deltagande aktörer som möjligt. Självfallet kan det finnas ytterligare aktörer eller 
invånare som har åsikter eller inställningar till planprocessen, vilka inte har fått tillfälle att 
yttra sig inom ramen för denna studie. Jag har dock tagit del av de yttringar som inkommit 
under samrådstiden, där de aktörer som velat har haft möjlighet uttala sig. De intervjuade 
invånarna kan inte anses utgöra ett representativt urval och deras åsikter kan inte hävdas vara 
typiska för befolkningen i Hallstavik i stort. Urvalet av intervjuade aktörer har dock uppfyllt 
sitt syfte, att ge mig en inblick i aktörsskaran.   

Den kvalitativa forskningsmetoden som använts i denna studie bygger på mina egna 
uppfattningar och tolkningar av materialet. Självfallet har jag försökt ha ett så objektivt 
förhållningssätt till detta material som möjligt, men det bör dock tilläggas att analysen kan 
vara färgat av mina egna åsikter, kunskaper och erfarenheter.        

                                                

 

5 Holme & Solvang 1997. s. 124  
6 Holme & Solvang 1997. s. 133 
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1.5 DISPOSITION  

Studien är disponerad enligt följande:  

Kapitel 1 inleds med en kort presentation av Hallstavik och Hallsta pappersbruk. Vidare 
presenteras studiens problemområde, syfte, frågeställningar och avgränsningar. 
Avslutningsvis presenteras forskningsprocessens metoder och genomförande.   

I Kapitel 2 presenteras de teoretiska resonemang studien utgår från. Inledningsvis presenteras 
ett antal resonemang om sociala strukturer och mänskligt handlande. Vidare beskrivs 
landskapet i förändring. Ytterligare resonemang som presenteras är platsens betydelse och 
bruksandan som en lokal företeelse.  

I kapitel 3 beskrivs den fysiska planeringens förutsättningar. I fokus är de maktstrukturer och 
de lagar och regleringar som inverkar på den fysiska planeringen och nyttjandet av 
markresurser. Vidare diskuteras olika utgångspunkter och perspektiv aktörer kan ha i 
planprocessen. Avslutningsvis beskrivs kortfattat hur en planprocess är utformad.   

I Kapitel 4 presenteras resultatet från den empiriska studien. Inledningsvis ges en mer 
ingående presentation av Hallstavik och Hallsta pappersbruk. Därefter presenteras de två 
riksintressena i Hallstavik, vilka har betydelse i planprocessen. Vidare beskrivs brukets 
tidigare försök, samt nya planer på att expandera industriområdet. Avslutningsvis redovisas de 
intervjuer som gjorts med de inblandade aktörerna.   

Kapitel 5 utgörs av en egen diskussion och analys av det studerade problemområdet. I detta 
avsnitt försöker jag knyta an det empiriska materialet till de teorietiska resonemang, som jag i 
kapitel 2 presenterade. I detta avsnitt presenteras även de slutsatser jag i studien kommit fram 
till.      
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2 TEORETISK REFERENSRAM  

All vetenskaplig teori har ett förklarande syfte och innehåller antaganden om orsakssamband. 
Teorier används för att vägleda tolkningar och möjliggöra förklaringar genom att 
begreppsliggöra strukturer och kausala mekanismer.7 I det följande presenteras ett par 
resonemang om hur sociala strukturer inverkar på mänskligt handlande. Att studera ett objekt 
eller ett fenomen ur ett strukturperspektiv kan hjälpa mig som forskare att belysa i vilket 
sammanhang som handlingar, motiv och förändringsprocesser förekommer. Vidare 
presenteras ett resonemang om platsens betydelse för mänskligt handlande, en beskrivning av 
vad begreppet bruksmentalitet innefattar och hur det möjligen kan ha en inverkan på 
aktörernas agerande.     

2.1 SOCIALA STRUKTURER OCH MÄNSKLIGT HANDLANDE   

Ett inte sällan använt teoretiskt resonemang för att förklara förhållandet mellan sociala 
strukturer och mänskligt handlande är Giddens struktureringsteori. Denna teori bygger på ett 
ontologiskt synsätt, d.v.s. att den syftar till att skapa en förståelse för världen omkring oss. 
Struktureringsteorin innehåller resonemang om vilka de allmänna och grundläggande 
samhälleliga förhållandena är, samt hur de ska begreppsliggöras.8 Giddens hävdar att 
samhället består av praktiker som uppstår och återskapas i tid och rum. Agent, handling och 
struktur fogas samman genom resonemanget att de sociala strukturerna finns i agenternas 
medvetande och påverkar därför dess handlingar. Agenter och strukturer ses inte som 
oberoende fenomen utan representerar en dubbelhet, och relationen mellan dessa två nivåer är 
väsentlig. Agenter består i denna teori av kunskapsrika människor som ständigt reflekterar 
över både sina egna och andras handlingar. Agenterna kan vara mer eller mindre medvetna 
om sina handlingar, men har ofta själ eller motiv till dessa. Strukturer ska enligt Giddens ses 
som både regler och resurser för mänskligt handlande. Strukturer kan bestå av sociala regler, 
lagar och normer som begränsar vårt handlingsutrymme, och av materiella tillgångar och 
auktoritära resurser som möjliggör handlingar av olika slag. Giddens hävdar i sin teori att 
strukturerna förutsätter mänskligt handlande och att all mänsklig handling involverar 
strukturer .9 Relationen mellan individ och struktur är komplex och begreppen går ut och in i 
varandra beroende på hur vi betraktar dem. När vi studerar agenter eller strukturer måste vi 
enligt Giddens sätta metodologiska parenteser om det ena eller det andra. Studier av agenter 
förutsätter att man bortser från sociala strukturer och institutioner och vice versa.   

En annan teori som söker att länka agent och struktur är Archers analytiska schema som 
bygger på ett dualistiskt perspektiv. Ett huvudargument inom detta synsätt är att sociala 
institutioner och strukturer inte skulle fortsätta att existera om inte agenter hela tiden 
reproducerade och förändrade dessa. Agenters handlingar är dock beroende av de strukturella 
relationerna, vilket gör struktur och agentskap till ömsesidigt beroende av varandra.   

                                                

 

7 Danemark m.fl. 2003. s. 266 
8 Åquist 1992. s. 105 
9 Holt- Jensen 1999. s. 125 ff.  
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Bhaskar har även utvecklat en kritisk realistisk transformationsmodell för mänskligt 
handlande, avsikten är att förklara händelseförloppet när agenters handlande reproducerar 
eller modifierar samhällets struktur.  

Archer ansåg senare att det dualistiska perspektivet borde utvecklas till att även innefatta en 
tidsdimension vilket resulterade i den analytiska dualismen. Till skillnad från Giddens 
dualitet, är den analytiska dualismens huvudargument att agent och struktur bör hållas isär så 
att det ena eller det andra inte reduceras och att studieobjektet bör vara länken mellan dem 
över tid. Ett ytterligare perspektiv som sedan lades till var den kulturella strukturen. 
Författarna beskriver processen i interaktion mellan agent och struktur som en cykel. Denna 
cykel är uppdelad i tre faser; social struktur, social interaktion och strukturell elaboration. 
Cykelns början är det emergenta resultatet av social interaktion i en tidigare cykel. I nästa fas 
sker en social interaktion som både är begränsad och möjligjord av den rådande sociala 
strukturen. I cykelns sista fas har den sociala strukturen reproducerats i en modifierad form till 
följd av agenters agerande. Slutligen utgör elaborationen början på en ny cykel.   

Ovanstående resonemang kan vara till nytta i min studie av en pågående planprocess då det 
kan skapa en viss förståelse för hur de sociala strukturerna (platsens lokala förhållanden, 
bruksmentaliteten, gällande lagar och regleringar och aktörernas kunskaper och värderingar, 
vilka presenteras nedan) påverkar agenternas (aktörerna i planprocessen) möjligheter att 
agera.    

2.2 LANDSKAPET I STÄNDIG FÖRÄNDRING  

Landskapet har påverkats av människans aktiviteter under tusentals år. Överallt finns spår 
som byggnader, lämningar och vägar som skvallrar om gångna verksamheter och levnadssätt. 
Landskapet ändrar utseende och utformning i takt med att samhället förändras och utvecklas. 
Bebyggelsen är en stor del av detta kulturarv. Bebyggelsen kan berätta mycket om hur 
människor har levt och arbetat och om gångna kulturer och samhällsförhållanden.    

Det nutida landskapet påverkas till stor del, ofta kortsiktigt, av politiska regelverk och aktuella 
maktstrukturer. Det mänskliga inflytandet över landskapet sammanhänger bl.a. med 
maktutövande utgående från den enskilde markägaren, företaget, kommunen eller 
beslutsfattare på högre nivåer. Rätten att utnyttja landskapet påverkar därmed dess 
utformning.10 Dessa företeelser sätter genom sin samvaro även gränser för varandra. I ett 
landskap, en viss tid, föreligger en situation. Denna situation skapar ett visst 
handlingsutrymme för de då inblandade aktörerna. Om denna situation förändras, kanske på 
grund av nya sociala relationer eller att nya aktörer träder in förändras handlingsutrymmet i 
landskapet.11 Detta resonemang kan direkt härledas till Bhaskars transformationsmodell för 
mänskligt handlande, vilken presenterades i det inledande avsnittet om sociala strukturer och 
mänskligt handlande. Den sociala strukturen skapar ett handlingsutrymme för de då verkande 
aktörerna. När dessa aktörer agerar uppstår en social interaktion, vilken skapar nya 
förutsättningar för aktörernas handlingar. De förändrade förutsättningarna skapar en 
strukturell elaboration, vilket utgör början på en ny cykel.   

                                                

 

10 Sporrong 1998. s. 36 
11 Hägerstrand 1987. s. 8 
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Att känna till landskapets innehåll och förändring är viktigt för att ha möjlighet att fatta bra 
beslut om dess fortsatta användning.   

Värderingen av landskapets innehåll kan variera över tiden, mellan grupper, med 
utbildningsnivå och med individernas personliga erfarenheter, värderingssystem och ålder. 
Detta kan även påverka inställningen till landskapet när det gäller planering och förvaltning 
av detta.12    

En viktig del i den fysiska planeringen handlar därför om avvägningen mellan att bevara 
värdefull historisk miljö och strävandet av att anpassa den befintliga miljön till samtida krav 
och behov.13 Samtidigt som det är viktigt att bevara mänskliga spår i samhället, är det viktigt 
att det ges plats för nya verksamheter. I planeringen möts många olika behov, önskningar och 
värderingar (avsnitt 3.3 Skiljda perspektiv i planeringsprocessen), vilka ska sammanfogas 
eller kompromissas på bästa sätt. Det är därför viktigt att samarbetet mellan de olika ansvariga 
myndigheterna och övriga aktörer med intresse i planeringen fungerar på ett bra sätt. Detta är 
något som kommer att diskuteras senare i uppsatsen.    

När man vill förklara en händelse eller ett objekt knuten till en viss plats, kan det finnas 
anledning att se till de lokala förhållandena som råder på platsen. I nästa stycke förs därför ett 
resonemang om platsens betydelse för mänskliga handlingar och samhälleliga fenomen.    

2.3 PLATSENS BETYDELSE  

Samhällsvetenskapen kan många gånger utgöra ett komplext forskningsområde. Den sociala 
verkligheten är formad av en mängd olika faktorer och händelser. Mycket tid inom den 
kulturgeografiska forskningen har ägnats åt att försöka förklara platsers betydelse för olika 
samhälleliga fenomen och händelser.    

Inom det geografiska synsättet är ordet plats ett uttryck för mer än bara en lokalisering. 
Begreppet plats har genom ett flertal forskare inom geografin fått en djupare betydelse och 
utgår ofta från människors och gruppers upplevelser. En plats kan således utgöras av 
landskapet, huset, träden, vattnet och människorna, men också av människornas känslor och 
minnen kopplade till platsen.14 Den geografiska forskningen har länge handlat om att dels 
förklara vilka faktorer som påverkar platsens utformning, dels att förklara hur en specifik 
plats kan inverka på människors handlingar och tankar. I denna studie används främst 
platsbegreppet för att skapa en förståelse för hur platsen Hallstavik kan tänkas påverka 
aktörerna och planprocessen. Detta görs dels genom att söka en förståelse för brukets och den 
kulturhistoriska bebyggelsens betydelse för invånarna, dels genom att söka en förståelse för 
vilka faktorer, specifika för Hallstavik som påverkar planprocessen.       

En plats kan vara av skiftande storlek, från att vara en plats i hemmet till att gälla en hel bygd. 
Platsen förändras ständigt av de underliggande strukturerna och av mänskliga handlingar, och 
kan även ha skiftande betydelse för olika individer i olika sammanhang.  

                                                

 

12 Riksantikvarieämbetet 2002. s. 18 
13 Olsson 2003. s. 15 
14 Kåks 1997. s. 114  
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Under 1970- talet diskuterade många forskare inom geografin innebörden av begreppet plats 
och vad som kan anses vara platsrelaterat. De flesta forskare var då överens om att platsen 
ofta var en subjektiv upplevd verklighet.15   

Det finns ett flertal begrepp inom forskningen som syftar till att förklara lokala förhållanden. 
Begreppet locality, som uppkom under 1980-talets senare hälft, används för att uttrycka att 
det finns något som är socialt specifikt eller t.o.m. autonomt på en plats.16 Innebörden i 
begreppet står bl.a. för att mänskliga handlingar kan skapa rumsliga variationer genom att 
människor lär sig av sin omgivning som har en rumslig form. Dessa lokala företeelser kan ge 
sig uttryck t.ex. på de platser där det råder en viss gemensamhetskänsla eller när lokala 
aktörer formar allianser för att ta tillvara gemensamma intressen.17 Ett annat begrepp som 
söker beskriva lokala fenomen är Locality as agent som står för att den gemensamma 
föreställningen bland människor i ett område är en verkande kraft. Dessa föreställningar 
bygger på gemensamma förväntningar som individer skapar och upprätthåller. Vilka är något 
mer än medvetandet hos de enskilda individerna, därför att den är institutionaliserad och 
fortlever oberoende av individer.18 Local consciousness är ytterligare ett begrepp med 
utgångspunkt i att den lokala identiteten skapas både genom den sociala och geografiska 
omgivningen.19   

En plats bär ofta spår av en mängd olika mänskliga aktiviteter som pågått över tiden. Det kan 
vara byggnadsverk, odlingsmark, infrastruktur eller andra kvarvarande spår av mänskliga 
aktiviteter. Dessa objekt fungerar ofta som minnesbilder från förgångna händelser i samhället, 
och kan ha en förmåga att skapa en viss gemensamhetskänsla bland invånarna.20 Den fysiska 
miljön anses även av många forskare ha betydelse för identitetsskapande och den lokala 
utvecklingen då den fysiska miljön kan ge information om historien ur vilken det finns 
möjligheter att tolka eller påverka framtiden. Den fysiska miljön kan anses påverka 
identitetsskapandet då varje individ påverkas av den närmiljö som denna befinner sig i och då 
specifika platser kan vara viktiga för individens livssituation.21    

På en plats som Hallstavik, där den studerade planprocessen utspelar sig, kan det med 
anledning av dess långa tradition som bruksort antas råda en viss mentalitet. En mentalitet 
som i många sammanhang brukar kallas bruksanda eller bruksmentalitet. I kommande avsnitt 
beskrivs översiktligt vad som menas med det begreppet och hur denna mentalitet kan ha vuxit 
fram.     

2.4 BRUKSANDA, EN LOKAL FÖRETEELSE   

Begreppet bruksanda kommer ofta på tal när man pratar om gamla bruksorter. En bruksort är 
ett mindre samhälle som byggts upp kring en dominerande industri. Bruken lokaliserades ofta 
direkt på produktionsplatsen, med närhet till energi, vatten, och råvaror. Idag är de gamla 

                                                

 

15 Westholm 1992. s. 43 
16 Westholm 1992. s. 27 
17 Westholm 1992. s. 27 
18 Westholm 1992. s. 28 
19 Westholm 1992. s. 28 
20 Berglund 1998. s. 55 
21 Gagge 1997. s. 65 
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brukssamhällena typiska bebyggelsemiljöer på den svenska landsbygden, vilka speglar 
historien och den gamla sociala organisationen.22   

Bruksandan ses i denna uppsats som en del av den sociala strukturen, vilken kan antas 
påverka aktörernas sätt att resonera och agera i planprocessen. De flesta forskare verkar vara 
överens om att bruksandan härstammar från den gamla patriarkala sociala ordningen där 
bruksägaren hade en stor bestämmanderätt och kontroll över arbetarna. Arbetarna tvingades 
till hård social disciplin med hjälp av aga och böter, samtidigt som bruken ofta tillhandahöll 
stora sociala förmåner som bostäder, sjukvård, pension och livsmedel till arbetarna. Arbetarna 
visade i gengäld ofta lojalitet mot bruket och inordnade sig i det segregerade brukssystemet.   

Trots den hårda disciplinen ansågs anställningsförhållandena på bruken ändå ofta vara bättre 
än vid många av städernas industrier.23 Denna tids bruksanda karakteriseras enligt många 
forskare av passivitet bland invånarna, social kontroll, pessimism, traditionsbundenhet och 
konservatism. Invånarna under denna tid verkade ofta ställa sig främmande, ibland motvilligt 
till förändringar och i många fall lade de även över allt ansvar för utveckling och förnyelse på 
bruksägaren.24   

I takt med att fackföreningarna fick ökat inflytande under sent 1800-tal förändrades också 
innebörden i bruksandan. Det paternalismiska förhållningssättet fick ge vika och istället 
började arbetet för att stärka banden mellan företagen, orten och arbetarna.25 Målet var att 
skapa en gemensamhetskänsla och en social sammanhållning bland arbetarna. På många 
platser utvecklades även en betydande lagsportsverksamhet för att stärka sammanhållningen 
ytterligare.26 Den framväxande miljön var ofta manligt dominerad och kvinnornas plats 
ansågs fortfarande vara i hemmet. Detta har, enligt många forskare resulterat i att männen ofta 
skapat ett starkare band till platsen, vilket gjort att de haft svårare att bryta upp och lämna den 
trygga vardagen. Detta kan ses som en förklaring till att kvinnor har varit mer benägna att 
flytta ut från de gamla bruksorterna.27   

När industrialiseringen spred sig saknades det i många fall utbildad arbetskraft, vilket då ofta 
togs in utifrån. Den sociala skiktningen blev därmed allt större mellan arbetare, lägre 
tjänstemän och högre tjänstemän. Arbetslösheten steg även under denna tid på många av 
landets bruksorter. Pessimism och uppgivenhet gjorde att många, framförallt kvinnor, därför 
valde att lämna orten för att få en bättre framtid. Förhållandet till orten och synen på 
bruksandan verkar i vår tid, enligt många forskare, variera något mellan de inflyttande 
tjänstemännen, de som har flyttat ut och de som bott hela sina liv på orten.28   

De flesta forskare verkar dock vara överens om att bruksandan under hela denna tidsperiod 
har karakteriseras av en viss passivism. I modern tid kan passivismen snarare förklaras med 
ett ökat kollektivistiskt sätt att tänka. Invånarna litar nu i större grad på att kollektivet, 
kommunen, facken eller företagen tar det fulla ansvaret för utvecklingen.   

                                                

 

22 Bursell 1997. s. 13 
23 Nationalencyklopedin. 2007-04-16 
24 Hallberg 2006. s. 51 ff. 
25 Hallberg 2006. s. 56 
26 Hallberg 2006. s. 57 
27 Berger 1997. s. 32 
28 Hallberg 2006. s. 58 
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Till skillnad från den gamla patriarkiska bruksandan karakteriseras den moderna bruksandan, 
enligt forskarna, av en större social sammanhållning, gemenskap och en högre grad av 
kollektivism. Även den känslomässiga bindningen till orten och till bruken tycks ha växt sig 
starkare.29   

Bruksandan kan enligt många forskare ses som en lokal kultur. Begreppet kultur kan i sig ha 
många olika innebörder. Det kan vara uttryck för den estetiska kulturen där sång, dans, teater, 
konst m.m. ingår. Kultur kan också beteckna ett levnadssätt och inkludera människors 
gemensamma kunskaper, uppfattningar, värderingar och föreställningar.30 Någon tydlig och 
avgränsad definition av begreppet tycks inte finnas och det är inte heller min avsikt att 
redogöra för det här.   

Bruksandan kan ses som en form av gemenskap inom ett geografiskt avgränsat område, 
vilken skapats genom människors gemensamma erfarenheter och upplevelser, kopplade till en 
specifik plats.31 Vad som präglar bruksandan och den lokala kulturen kan beroende på folkets 
tidigare upplevelser och erfarenheter därför skilja sig åt. Bruksandan är, liksom 
kulturbegreppet inte oföränderligt, den kan snarare både utvecklas och förändras över tiden. 
Många studier av bruksandan och den lokala kulturen har visat att denna kan ha en stark 
förmåga att förena människor och utgöra en stor kraft i utvecklings- och 
förändringssammanhang.32    

Begreppen bruksanda, lokal kultur och lokal identitet är svåra och något diffusa begrepp. 
Huruvida dessa kan användas för att förklara ett samhälleligt fenomen eller medborgares sätt 
att tänka och resonera kan diskuteras. Då det i denna studie inte finns utrymme för att 
klarlägga hur andan i Hallstavik ger sig uttryck, kan det också vara svårt att använda dessa 
begrepp som någon sorts förklaring till de fenomen som uppträder. Jag har ändå valt att 
redogöra för dessa begrepp då de kan hjälpa till att skapa en förståelse för hur och varför 
människor resonerar som de gör i en gammal bruksort som Hallstavik.    

                                                

 

29 Hallberg 2006. s. 58 
30 Nationalencyklopedin 2007-04-17 
31 Ahlin 2006. s. 77 
32 Ekman 1997. s.40 ff. 
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3 DEN FYSISKA PLANERINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR  

I ett område finns det ofta flera parter med olika intressen av markens resurser. Det kan till 
exempel vara privatpersoner som vill nyttja marken för personligt bruk, företag som vill 
utnyttja platsens resurser för företagande eller föreningar och myndigheter som vill skydda 
och bevara marken. Den fysiska planeringen syftar främst till att reglera och styra utnyttjandet 
av mark och vatten med hänsyn till medborgarnas välfärd och företagens och 
organisationernas nytta.    

I detta kapitel ges en presentation av den fysiska planeringens förutsättningar. Inledande ges 
en översiktlig presentation av de maktstrukturer och de lagar och regleringar som inverkar på 
den fysiska planeringen och nyttjandet av mark- och vattenresurser. Vidare diskuteras olika 
utgångspunkter och perspektiv aktörer kan ha i planprocessen. Avslutningsvis beskrivs 
kortfattat hur en planprocess är utformad. Denna bakgrund är viktig för att ha möjlighet att 
förstå den studerade planprocessen i Hallstavik och vilka spelregler aktörerna måste följa.     

3.1 MAKTSTRUKTURER  

Ägande- och maktförhållanden påverkar markplaneringen och förutsättningen att utnyttja 
marken för olika ändamål. Makten över marken är oftast både hierarkiskt och rumsligt 
fördelad.33 I Sverige har staten den högsta makten och beslutanderätten. Staten stiftar lagar 
och regler som gäller för alla, vilka direkt inverkar på rummets struktur.34 Tydligast inverkan 
har beslut om ägandeförhållanden mellan offentliga och privata institutioner och personer.35 

Markägaren har rätt att använda marken för eget bruk och kan i viss mån hindra andra från att 
använda marken som resurs.  

Under staten är maktterritoriet uppdelat i mindre domäner. På regional nivå har länsstyrelsen 
det övergripande ansvaret för övervakandet av tillstånd, lagar och regleringar av markens 
resurser. Under länsstyrelsen, på lokal nivå, finns kommunerna som har till uppgift att ta fram 
olika typer av planer för mark- och vattenanvändningen. Utöver dessa tre styrnivåer har EU 
fått ett allt större inflytande under senare år.   

De normer som sätts upp av dessa olika organ är betydande för företagares förutsättningar att 
bedriva verksamhet och för privatpersoners rätt att nyttja marken. Betydande är också hur 
samarbetet bedrivs mellan dessa organ.  

Relaterat till de resonemang som förts ovan om samhällsstrukturer och mänskligt handlande, 
kan makten ses som en del av denna samhällsstruktur vilken genom regler och resurser 
påverkar aktörers handlingsutrymme (avsnitt 2.1 Sociala strukturer och mänskligt 
handlande).   

                                                

 

33 Lundén 1997. s. 16 
34 Lundén 1997. s. 11 
35 Lundén 1997. s. 76 
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3.2 LAGAR OCH REGLERINGAR  

Lagstiftningen inom den fysiska planeringen har till syfte att formge planeringen och ange 
riktlinjer för bedömningar och beslut. De lagar som har störst inverkan på den fysiska 
planeringen är Miljöbalken och Plan- och bygglagen.   

Miljöbalken (MB) trädde i kraft 1999 med syfte att främja en hållbar utveckling och att 
tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.36 De 
övergripande principerna är att människans hälsa och miljö ska skyddas mot störningar, natur- 
och kulturområden ska skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden ska bevaras, en god 
hushållning av mark och vatten ska tryggas och att återanvändning och återvinning ska 
främjas.37 I Miljöbalken poängteras att markanvändning och samhällsbyggande ska ske med 
hänsyn till ekologiska, sociala, kulturella och samhällsekonomiska faktorer. Därför krävs det i 
många fall att omfattande konsekvensbedömningar görs i samband med planeringen.   

I Miljöbalkens tredje kapitel slås det fast att mark- och vattenområden skall användas för det 
eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning.   

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, 
energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller 
avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 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.38   

I Miljöbalkens fjärde kapitel finns det även bestämmelser om landets riksintressen, vilka har 
stor inverkan på den fysiska planeringen. Att en plats är utlyst som riksintresse innebär att det 
bedöms ha så höga värden att det är av vikt för hela landet. Ett område kan vara skyddsvärt 
p.g.a. sina speciella natur- och kulturvärden eller för sin stora betydelse för annat nyttjande 
(t.ex. kommunikationer, industriell produktion etc.). I ett område som är utlyst till riksintresse 
får områdets värden inte påtagligt skadas av annan tillståndspliktig verksamhet. I planeringen 
ska därför riksintresset ges företräde framför motstående intressen, förutsatt att inte även 
dessa är av riksintresse. Om två riksintressen ställs mot varandra är det länsstyrelsens uppgift 
att göra en avvägning och prioritera det riksintresse som bäst främjar en långsiktig 
hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.39   

Inom ramen för denna uppsats kommer jag endast att diskutera riksintresse för 
kulturmiljövården och riskintresse för industriell produktion då det är dessa riksintressen som 
berörs i den studerade planprocessen.   

                                                

 

36 Miljöbalken 1 kap. 1 §  
37 Miljöbalken 1 kap. 1 § 
38 Miljöbalken 3 kap. 6-10 § 
39 Länsstyrelsen Stockholms län 
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Enligt Miljöbalkens 3 kapitel får exploatering och annan inverkan på miljön, inom ett 
riksintresse för kulturmiljövården, endast ske om det är på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdets värden. Områden eller anläggningar som är av riksintresse för industriell 
produktion, skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av anläggningarna. Ett riksintresse innebär inte automatiskt något generellt 
skydd, utan det fungerar snarare som en signal om att det finns ett statligt eller kommunalt 
bevarande- eller nyttjandeintresse.   

Ansvaret för att utse riksintresseområden i landet är enligt förordningen 1998: 896 fördelat på 
olika statliga verk. Det är t.ex. Riksantikvarieämbetes uppgift att utse riksintresseområden för 
kulturmiljövården och NUTEK:s (Verket för näringslivsutveckling) uppgift att utse 
riksintresseområden för industriell produktion. Dessa verk har även i uppgift att sedan bevaka 
sina respektive riksintresseområden.   

De olika verken är olika aktiva med att utse och övervaka sina riksintresseområden. Enligt 
Robert Bennet på Riksantikvarieämbetet bevakar inte myndigheten sina riksintresseområden 
alls i dagsläget, den uppgiften ligger, enligt Bennet på Länsstyrelsen.40     

NUTEK har i dagsläget inte utsett några områden till riksintresseområden. Det finns dock fall 
där verket har yttrat sig och haft en dialog med berörda länsstyrelser i frågan utan att dessa 
områden formellt har utpekats till riksintressen av verket. Enligt analytiker Daniel Gustafsson 
som arbetar med riksintressefrågor på NUTEK beror det främst på att verket inte har haft 
tillräckligt tydliga kriterier att arbeta utifrån. Detta är dock någonting som de idag arbetar med 
att ta fram. I en skrivelse till Länsstyrelsen i Västmanlands län uppger verket att de vill få 
verksförordningen omformulerad. NUTEK hävdar där att dessa frågor istället bör hanteras 
inom ramen för arbetet med ESDP (European Spatial Development Perspective) där NUTEK 
tillsammans med Boverket har tagit över sekretariatsfunktionen. Syftet är att möjliggöra en 
förutsättningslös diskussion kring formerna för hur områden av riksintresse för industriell 
produktion ska pekas ut.41 Under tiden kan Länsstyrelsen utan beslut från NUTEK peka ut 
områden som bör beaktas som riksintresse. Detta beslut väger då lika tungt som ett 
riksintresse som är utpekat av en central myndighet. Enligt Daniel Gustafsson strävar NUTEK 
efter att bli mer aktiva med att peka ut och bevaka riksintressen. Han förklarar samtidigt att 
detta är invecklad process, då riksintressena ständigt behöver uppdateras och aktualiseras. När 
ett riksintresse är utpekat krävs det även att verket bevakar området. Detta kan enligt 
Gustafsson bland annat göras genom att verket lämnar remissvar och yttranden i 
planprocesser. Det är dock länsstyrelserna som har det slutgiltiga avgörandet om hur 
riksintresset ska beaktas.42  

I Plan- och bygglagen (PBL) innefattas en stor del av de lagar som berör kommunernas roll i 
den fysiska planeringen. I PBL slås det fast att mark- och vattenplaneringen ska utarbetas i 
kommunens markanvändningsplaner. Dessa planer redovisas i så kallade Översiktsplaner, 
Detaljplaner, Områdesbestämmelser, Fastighetsplaner och vid behov Fördjupade 
översiktsplaner (dessa beskrivs närmare i nästa avsnitt, även figur 3.2.1).   

Även dessa lagar, vilka inverkar på aktörernas handlingsutrymme, kan ses som en del av den 
sociala strukturen (avsnitt 2.1 sociala strukturer och mänskligt handlande).    

                                                

 

40 Telefonsamtal med Robert Bennet, Riksantikvarieämbetet. Den 26 april 2007. 
41 Länsstyrelsen Västmanlands län, 2007-04-26  
42 Telefonsamtal med Daniel Gustafsson, NUTEK. Den 25 maj 2007. 
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Figuren nedan illustrerar hur Miljöbalken och Plan- och bygglagen styr utformandet av 
plansystemet samt vilka planer som leder till bygglov och tillstånd enligt andra lagar.      

 

Figur 3.2.1 Plansystemet och lagstiftningen.  
Källa: Nyström 2003, s. 58   

3.3 SKILDA PERSPEKTIV I PLANPROCESSEN  

I en planprocess medverkar, som vi sett ovan, ett flertal olika aktörer som inte sällan har olika 
värderingar, intressen och incitament i planeringen. Centralt inom planeringen är frågan om 
vilken typ av värde som ska vara vägledande för beslut rörande mark- och bebyggelse. Det är 
därför viktigt att bygga upp kunskap om och förståelse för andra aktörers värderingssystem 
och sätt att resonera, vilket i många fall kan vara avgörande för planeringens utfall. Till stor 
del handlar förhandlingar om att med utgångspunkt i den egna värdeuppfattningen, försöka 
påverka motparternas överväganden i det konkreta fallet.  

Detta avsnitt berör olika perspektiv, möjligheter och incitament aktörer kan ha att nyttja 
resurser och att delta i planeringen. Inledande presenteras ett resonemang om 
förfogandemöjligheter och rådighetsmönster, inspirerat från Property rights- skolan. Vidare 
presenteras begreppsparen privata och kollektiva nyttigheter samt allmänna och enskilda 
intressen, vilka är vanligt förekommande begrepp i planeringssammanhang.  
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Dessa känns viktiga att redogöra för då dessa resonemang ofta är vägledande för planeringen 
och har en stor inverkan på aktörers möjlighet att agera. Vidare förs ett resonemang om olika 
sätt på vilka aktörer kan värdera kulturhistorisk mark och bebyggelse. Att förstå dessa är 
viktigt för att ha möjlighet att förstå olika aktörers argument och agerande i plansituationen.    

3.3.1 Rätten att äga, nyttja och besluta om mark och bebyggelse  

Nyttjandet av en resurs hör till stor del samman med möjligheten att få tillgång till resursen. 
Denna möjlighet påverkas i sin tur av de fysiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
omgivningarna.43 Rättigheten och möjligheten att nyttja och påverka användandet av resurser, 
skiljer sig därmed åt bland olika aktörer i samhället. Detta avsnitt är ämnat att diskutera dessa 
rättigheter och möjligheter med hjälp av termerna enskilt, gemensamt, ägande och nyttjande.   

Property rights- skolan är en gren inom ekonomisk teori som bl.a. behandlar enskilda och 
gemensamma aktörers förfogandemöjligheter och rådighetsmönster. Begreppet rådighet 
innefattar både ägandet till och rätten att nyttja resursen. Rådighet tillfaller enskilda eller 
gemensamma aktörer, om dessa kan utnyttja en resurs så att varken önskemål eller 
produktionsverksamhet befrämjas eller hämmas. En aktörs rådighet och bestämmanderätt är 
dock alltid förenad med restriktioner (t.ex. lagar, normer och förväntningar).44 Nyttjanderätten 
till allmän plats inskränks t.ex. av ordningsstadgor. Äganderätten inskränks genom lagar och 
regleringar, som främst ger sig uttryck vid förändringar i användandet av resursen. 45        

Grundtanken inom property rights- skolan är att fördelningen av och kontrollen över knappa 
resurser styrs av sociala arrangemang, lagar och sedvänjor.46 Detta kan sociologiskt fokusera 
på hur fördelning, klass, hierarkiska maktstrukturer och sociala nätverk inverkar på individers 
rådighet (rätt att nyttja en resurs).47 Idén inom Property rights- skolan är att ekonomin inte 
fungerar om det inte finns en social organisation för enskilda och gemensamma intressen.   

Skolan utgår främst från ett aktörsperspektiv, där aktörens handlingar analyseras i ett 
ekonomiskt system, med termer som transaktionskostnader och externa effekter. I denna 
studie kommer jag främst att använda mig av resonemanget ur ett socialt perspektiv. Som 
tidigare beskrivits, har jag även valt att förhålla mig till studieobjektet ur ett 
strukturperspektiv (avsnitt 3.1 Sociala strukturer och mänskligt handlande). Property rights- 
skolans resonemang om individers förfogandemöjligheter och rådighetsmönster kan ändå vara 
till hjälp i analysen av mitt studieobjekt, då det skapar en förståelse för aktörernas möjligheter 
och incitament av att nyttja resurser och att påverka planeringen. Fysisk planering innebär just 
att samhället kan påverka enskilda och gemensamma ägande- och nyttjanderätter.   

En individs nyttjande- och förfogandemöjligheter har även diskuterats av Krister Olsson i 
hans avhandling Från bevarande till skapande av värde (Olsson 2003), men då i termer som 
privata och kollektiva nyttigheter. Olsson menar att ett markområde eller en bebyggelse kan 
utgöra både en privat och en kollektiv nyttighet.  
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44 Windelhed 1995. s. 66 ff.  
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I teoretiska resonemang kan en kollektiv nyttighet definieras som en plats eller ett objekt där 
det inte föreligger någon rivalitet i konsumtionen och att det inte är möjligt att exkludera 
någon från utnyttjandet av denna.   

En privat nyttighet kan definieras på det motsatta sättet, d.v.s. att det föreligger rivalitet och 
att det är möjligt att exkludera någon från att konsumera nyttigheten.48 Förhållandet mellan 
dessa är inte alltid helt klart. Samma nyttighet kan vara både en privat och en kollektiv 
nyttighet på samma gång. Den kan även betraktas som en nyttighet på olika nivåer i 
samhället, från lokal till global nivå. En individs önskan eller strävan efter tillgång till en 
resurs, hör till stor del samman med individens förhållande till och värdering av resursen.  

Ur ett miljöekonomiskt perspektiv kan en resurs kollektiva och privata egenskaper och värdet 
av nyttjande, bevarande eller förändring, även analyseras med utgångspunkt i termerna 
indirekt och direkt bruksvärde. Bruksvärdet hör med den vardagliga användningen att göra. 
Det direkta bruksvärdet kan t.ex. vara det värde en bebyggelsemiljö kan ha för dem som 
genom ägande eller annan dispositionsrätt kan bruka miljön. Det indirekta bruksvärdet avser 
den betydelse en bebyggelsemiljö eller verksamhet har för andra aktörer och verksamheter.49   

Utöver bruksvärdet, diskuterar Olsson även begreppen optionsvärde och existensvärde. 
Optionsvärdet utgör individens värdering av att i framtiden ha möjlighet att utnyttja ett 
specifikt markområde eller bebyggelsemiljö. Optionsvärdet innefattar även individers 
värderingar av ett objekt till nytta för andra än dem själva och för framtida generationer. Att 
ett objekt innehar ett existensvärde innebär att det har ett värde i sig, oberoende av individers 
användning.50 Detta resonemang visar på att individer och grupper ofta har olika värderingar 
och därmed olika önskan om tillträde till en resurs. En av den fysiska planeringens uppgifter 
är just att reglera och säkerställa, individers och gruppers tillträde till gemensamma resurser, i 
de fall där konkurrens föreligger.   

Inom planeringssammanhang är allmänna och enskilda intressen mer vanligt förekommande 
begrepp. Att hänsyn ska tas till allmänna intressen finns inskrivet i såväl Miljöbalkens 3, 4 
kapitel som i Plan- och bygglagen. Äganderätten hör till de enskilda intressena som 
privatpersoner, företag och organisationer förfogar över.51 Ett enskilt intresse kan vara t.ex. en 
privatperson som vill bygga ut eller ett företag som vill expandera för egen vinnings skull. 
Genom ägande av mark förstärks möjligheten att påverka markanvändningen. Ägaren har rätt 
att använda marken för eget bruk och kan till viss mån hindra andra från att utnyttja marken 
som resurs.   

Ett markområde eller en verksamhet kan även omfattas av allmänna intressen. Man skiljer 
ofta på vanliga allmänna intressen och riksintressen. Det förstnämnda kan bland annat 
utgöras av människors intresse av att utnyttja allmän plats, beträda annans mark eller att 
upprätthålla en verksamhet av allmänt intresse. Hänsyn till dessa intressen ska i planeringen 
tas så långt det är möjligt. Riksintressen har en starkare ställning till vilka hänsyn 
oundvikligen ska tas i planeringen. Begreppet allmänt intresse används främst i 
planeringssammanhang för att beteckna samhällets behov av att ingripa med restriktioner eller 
styrmedel i förfoganderätten av resurser.  
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Det kan t.ex. gälla värdefulla kulturmiljöer, naturmiljöer, fornminnen eller andra miljöer av 
stort bevarandevärde.52 Markanvändningsplaner och andra regleringar är främst till för att 
beakta de allmänna intressena om konkurrens mellan allmänna och enskilda intressen uppstår.  

Som nämnts ovan, är aktörers intressen av tillgång till en resurs och möjlighet att påverka 
dess användning, förknippat med dess värdering av densamma. Olika privata och offentliga 
aktörer kan värdera en resurs på olika sätt och med olika utgångspunkter. I följande avsnitt 
beskrivs några olika sätt på vilka aktörer kan värdera kulturhistorisk mark och bebyggelse.    

3.3.2 Exempel på olika sätt att värdera en kulturmiljö   

Att definiera begreppet värde och vad som är av värde kan vara svårt då det finns många ting 
och händelser som kan ha olika betydelse och värde för människor i olika situationer. 
Skillnaden mellan olika aktörers värdering av mark och bebyggelse avser inte enbart frågan 
hur stort det ekonomiska värdet är, utan snarare vilken typ av värde som ska vara vägledande 
för beslut rörande markanvändningen.53 I en planeringssituation där flera parter gör anspråk 
på ett område uppstår en situation där aktörernas värderingar och värdegrunder måste avvägas 
mot varandra. I dessa sammanhang räcker det oftast inte med att hävda att en miljö eller en 
byggnad/ utbyggnad är av värde, utan det är många gånger nödvändigt att precisera och 
förtydliga vad detta värde består av.54   

Det finns ett flertal olika sätt på vilka man kan värdera en kulturmiljö. Ur ett aktörsperspektiv 
delas det sammantagna kulturhistoriska värdet ofta in i dokumentvärden (historiska 
egenskaper) och upplevelsevärden (estetiska och socialt engagerade egenskaper). Ett 
historiskt motiv kan vara att bebyggelsen berättar om livsstilar, samhällsordning och 
samhällsfunktioner från gångna tider. Det estetiska motivet innefattar bebyggelsens 
arkitektoniska eller konstnärliga värde. Sociala motiv till bevarande kan uppstå om 
bebyggelsen kan anses skapa en trygghet för invånarna eller om denna har en viktig funktion 
för identitetsskapande. Till detta kan ett ekonomiskt motiv till bevarande tilläggas, vilket tar 
sin utgångspunkt i samhällsutvecklingen och privata företags konkurrenskraft.55 

Bedömningen av det totala kulturvärdet baseras också på förstärkande och övergripande 
motiv (autenticitet, kvalitet, pedagogiskt värde, sällsynthet och representativitet). Dessa 
värden tillsammans identifierar kulturmiljöns totala värde. Den sammanvägda bedömningen 
kan sedan användas för att bestämma vilka åtgärder som är nödvändiga eller önskvärda för att 
bevara det preciserade kulturhistoriska värdet.56   

Kulturmiljöns värden kan även delas in i instrumentella värden och egenvärden. Med 
instrumentellt värdet menas att miljön är värdefull som medel för något annat som är 
värdefullt i sig. Egenvärde betyder att miljön kan ha ett värde på grund av de upplevelser 
människor kan ha av den, utan att det för den skull leder till något eller utgör förutsättningar 
för något annat.  
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Dessa värden benämns ofta som antropocentriska, d.v.s. de är beroende av mänskliga 
värderingar.57 Bakom varje definierat värde kan det därför antas finnas en aktör som 
värdesätter eller gör en värdering av objektet.58    

Med dessa olika värderingsgrunder i åtanke är det inte svårt att förstå att det kan uppstå 
skillnader i aktörers värderingar av mark och bebyggelse. Ett sätt att integrera de skiljda 
perspektiven är att göra s.k. konsekvensanalyser (konsekvensanalyser beskrivs närmare i 
kommande avsnitt). Dessa syftar till att utreda och fastställa alla innebörder en plan eller ett 
projekt kan få för alla inblandade intressenter.   

3.4 PLANPROCESSEN  

En planprocess är ett sätt att sprida information och skapa förutsättningar för förhandlingar 
och överenskommelser mellan olika parter. Processen omfattar både planering, genomförande 
och förvaltning av mark och bebyggelse.59   

Det finns huvudsakligen två planeringsideal som präglar den fysiska planprocessen, den 
rationella och den kommunikativa planeringsansatsen. Den rationella planeringsansatsen kan 
sägas söka efter bästa möjliga väg till ett angivet mål. Denna ansats beskrivs ofta som 
expertstyrd och sker främst utifrån politiska målformuleringar. Den kommunikativa 
planeringsansatsen är mer inriktad på att föra en organiserad dialog, uppnå demokrati, 
personlig utveckling och att finna en gemensam lösning genom kommunikation. Denna ansats 
är inte lika målorienterad som den rationella ansatsen sägs vara. Beslut låts snarare växa fram 
genom en process där olika aktörer ges utrymme.60 Under senare år har den kommunikativa 
planeringsansatsen kommit att få allt större utrymme i den fysiska planeringen. Det finns dock 
vissa utredare som hävdar att denna ansats har haft större genomslag i planerarnas 
policydokument än i den faktiska praktiken.61  

En planeringsprocess kan initieras från olika håll men regleras i Plan- och bygglagen. I denna 
finns det bestämmelser som säger att medborgare, föreningar, företag och staten ska ha insyn 
och inflytande i planprocessen, men att kommunen har planmonopol. Kommunerna kan i sina 
planer mer eller mindre avgöra vilka verksamheter som ska främjas eller hindras.   

Kommunen ska enligt lag upprätthålla s.k. Översiktsplaner där en långsiktig plan för mark- 
och vattenanvändningen ska framgå. I denna ska även de utpekade riksintresseområdena 
behandlas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan kan frångås i andra planer. Om 
markanvändningen eller bebyggelsen behöver regleras ytterligare i vissa avseenden kan 
Områdesbestämmelser uppföras. Områdesbestämmelser kan användas om förhållandena är 
relativt enkla och för att få rättsverkningar åt Översiktsplanen.62 Områdesbestämmelserna 
anger vilka krav som måste uppfyllas men leder inte till bygglov (figur 3.2.1).   
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I följande avsnitt kommer jag främst att behandla Detaljplanens förfarande då det är denna 
plan som är aktuell i Hallstavik.   

Vid större utbyggnader och exploateringar som påtagligt kommer att inverka på 
markanvändningen, miljön och allmänheten måste enligt lag en Detaljplan upprättas. En 
Detaljplan är till skillnad från Översiktsplanen juridiskt bindande. Denna syftar till att skapa 
en helhetssyn på utbyggnadens lämplighet och att klarlägga rättigheter och skyldigheter för 
markägaren och exploatören. Detaljplanen kan ses som en överenskommelse mellan 
exploatörens privata intressen och kommunens allmänna intressen. Planen ger exploatören rätt 
att använda mark- och vattenområden för det ändamål som redovisats i planen, men innehåller 
inga tvingande regler som säger att exploatören måste bygga (figur 3.2.1).   

Som första steg i planprocessen formuleras vanligtvis ett mål för planeringen. Därefter ges 
förslag till alternativa utvecklingsmöjligheter vilka ska beskrivas och konsekvensbedömas. De 
sammanvägda bedömningarna ligger sedan till grund för val av utvecklingsalternativ. Valt 
utvecklingsalternativ ska sedan redovisas med en plankarta, planbestämmelser, 
planbeskrivning med illustrationer och genomförandebeskrivning.63 I vissa fall kan även en 
konsekvensbeskrivning behöva upprättas, där innebörden och alla relevanta konsekvenser för 
olika intresseområden ska redovisas. I planen ska även avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen göras. Det är sedan denna som ska ligga till för bygglovsprövningen.   

En planprocess kan initieras av kommunen eller exploatören själv. Vanligt är att 
detaljplanering genomförs av exploatören eller på uppdrag av exploatören och att 
planförslaget därefter överlämnas till kommunen för formell handläggning.64   

Detaljplanen kan vara olika omfattande beroende på hur stor den planerade förändringen är 
och hur väl planen överensstämmer med Översiktsplanen. Vanligtvis görs först ett förslag till 
en plan, där berörda parter ska ges tillfälle till insyn och påverkan. När detta skett går även 
detta förslag ut på samråd innan det antas av kommunen. När kommunen antagit planen ska 
länsstyrelsen granska denna och säkerställa att viktiga frågor tillgodosetts i planeringen. Om 
länsstyrelsen anser att det finns brister i planeringen t.ex. om inte tillräcklig hänsyn har tagits 
till eventuella riksintressen, kan kommunens planbeslut upphävas. Att detta görs är dock 
ganska ovanligt.    

Möjligheten att påverka planeringen och beslutsfattandet varierar mellan olika aktörer och 
grupper i samhället beroende på dess ekonomiska, juridiska, politiska och kunskapsmässiga 
resurser. Medborgare är med största sannolikhet den grupp som har minst resurser och därför 
minst möjligheter att komma till tals i beslutsprocessen. För att medborgarna ska få 
möjligheter att delta i planeringen ska enligt lag så kallade samråd hållas. Dessa är dock enligt 
många utredare främst ett tillfälle för envägskommunikation där planutredarna främst 
fokuserar på att legitimera och förankra sina förslag, vilka i praktiken redan har fattats i andra 
sammanhang.65    
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4 HALLSTAVIK OCH HALLSTA PAPPERSBRUK  

I Norrtälje kommun, ca 10 mil norr om Stockholm ligger det gamla brukssamhället 
Hallstavik. Hallstavik har en lång historia som brukssamhälle och industriort. Samhället 
byggdes till stor del upp kring Hallsta pappersbruk (som ägs av Holmen- koncernen) som 
upprättades 1915. När bruket upprättades byggdes även tillhörande arbetare- och 
förmansbostäder, ungkarlsbostäder, tjänstemannabostäder, ingenjörsbostäder, en 
representationsbostad och en disponentvilla intill bruket.   

Bruk och bygd växte snabbt 
tillsammans och bruket kom snart att bli 
ett av Europas största pappersbruk för 
tidningspapper. Bruket bidrog även till 
stor del till uppbyggnaden av samhället, 
bland annat med pengar till att bygga en 
skola, ett bibliotek, en simhall och en 
idrottsplats. Bruket med tillhörande 
bebyggelse är idag ett av de sista 
levande industrisamhällena i Uppland 
och speglar utvecklingen inom 
planering och byggande under 1900-
talets första hälft samt de tidigare 
levnadsförhållandena och synen på 

Figur 3.4.1 Långtradare på väg med timmer till bruket.   arbetare och tjänstemän. 
I bakgrunden syns gamla arbetarbostäder            

Idag produceras förutom tidningspapper, även mer specialiserade produkter som papper till 
journaltidningar och reklamtryck m.m. Bruket har idag ca 1000 anställda och är Norrtälje 
kommuns största arbetsgivare. I Hallstavik står bruket för ca 40 % av arbetstillfällena. Med 
indirekta effekter svarar bruket för ca 60 % av sysselsättningen vilket gör att näringslivet är 
relativt känsligt för brukets utveckling.66 Den andra stora arbetsgivaren är kommunen med 
barnomsorg, äldreomsorg och skola. Då regionen kring Hallstavik har få andra 
arbetsmöjligheter anses även bruket ha en stor betydelse för invånarnas utkomst.  

Bruket har även en viktig ställning på den internationella marknaden då en stor del, ca 85 %, 
av tillverkningen går på export. Sett i produktionsvolym är Hallsta pappersbruk idag det 
sjunde största pappersbruket i Europa.67   

Brukets lokalisering invid Edebovikens strand anses även idag vara en bra lokalisering med 
stora konkurrensfördelar. Den egna hamnen, järnvägsförbindelsen, tillgången på skog och 
kraft och ett fungerande vägnät är av stor betydelse för brukets konkurrensförutsättningar. De 
allt hårdare miljökraven som tillkommit under 1900- talet har gjort att många fabriker tvingats 
stänga sin produktion. För att bruket ska ha möjlighet att konkurrera på en allt hårdare 
marknad, krävs det att kapaciteten byggs ut så att produktionen kan öka. Nya moderna 
pappersmaskiner behöver installeras. Utbyggnaden måste också kunna ske på ett sätt som gör 
att bruket är fortsatt konkurrenskraftigt. 
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Kring nuvarande industriområde finns idag ingen fysisk möjlighet att bygga ut för ökad 
produktion då de nya pappersmaskinerna kräver betydligt större maskinhallar än tidigare. En 
ur industriell synpunkt effektiv modern maskinhall kräver en längd på ca 500 meter och en 
bredd på ca 80 m. För en framtida satsning på bruket krävs därför att kringliggande mark, i 
själva samhället, tas i anspråk. Beräkningar har visat att bruket i framtiden behöver en 
markareal dubbelt så stor som idag.68  

De gamla tjänstemanna- och 
arbetarbostäderna, öster om 
industriområdet, ägs fortfarande av 
pappersbruket men hyrs ut som bostäder 
till privatpersoner. För att bruket ska ha 
möjlighet att expandera krävs det att 
omkring 70 av dessa hus rivs eller 
flyttas. Utöver det ska Tulkavägen, som 
tidigare skiljt industrin och samhället, 
dras om. Ytterligare vägar kan komma 
att byggas eller förbättras för att klara de 
då ökande transporterna till och från 
bruket (figur 3.4.3).   

Figur 3.4.2 Rödvilla . I bakgrunden syns Hallsta pappersbruk   

Holmen Paper äger stora markarealer runt industrin där en framtida utbyggnad kan bli aktuell. 
Sydost om industriområdet är markinnehavet dock begränsat och till väster, på andra sidan 
Edeboviken, äger bolaget bara delar av marken. Det ligger även tre fastigheter norr och öster 
om fabriksområdet som ägs av Norrtälje kommun och stiftelsen för Hallstaviks kyrka. 
Tulkavägen är i samfälld ägo, men Holmen Paper är den dominerande ägaren norr och öster 
om bruket.   

Kartan på följande sida visar området där en eventuell utbyggnad av bruket är aktuell. På 
kartan är den nuvarande industrimarken markerad med brunt. Väster om industriområdet syns 
Edeboviken. Längs med industriområdet, i öster, sträcker sig Tulkavägen som idag skiljer 
industrin från samhället. Öster om industrin och Tulkavägen ligger det berörda 
bostadsområdet. I kartan är de skilda hustyperna markerade med olika färger och 
bokstavsbetäckningar (dessa hustyper beskrivs närmare i avsnitt 4.4.1 Möte med invånare i 
Hallstavik). I kartan finns enbart de villor som byggdes öster om Tulkavägen markerade. De 
delar av arbetarbostäderna som ej berörs söder om den flyttade Tulkavägen samt den stora 
egnahemsbebyggelsen som uppfördes söder om industrin finns inte med på kartan, då detta 
område inte berörs av planerna. Den nya föreslagna sträckningen av Tulkavägen går öster om 
bostadsområdet och är på kartan markerad i gult. Förutom fyra bostadshus som kan ligga kvar 
i den nya entrémiljön samt tolv hus som kommer att flyttas söder om den nya Tulkavägen, 
kommer bebyggelse i övrigt innanför den nya vägsträckningen att rivas vid en utbyggnad av 
bruket. Området dit en eventuell flyttning av hus är aktuell är markerad med grönt (dessa 
planer beskrivs närmare i kommande avsnitt).     
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Figur 3.4.3 Det aktuella planförslaget.  
Den nuvarande industrimarken är markerad i brunt. Väster om industriområdet syns Edeboviken. Längs med 
industriområdet, i öster, sträcker sig Tulkavägen som idag skiljer industrin från samhället. Öster om industrin 
och Tulkavägen ligger det berörda bostadsområdet. I kartan är de skilda hustyperna markerade med olika 
färger och bokstavsbetäckningar. Den nya föreslagna sträckningen av Tulkavägen går öster om hela 
bostadsområdet och är på kartan markerad i gult. All bebyggelse innanför den nya vägsträckningen hotas av 
rivning vid en utbyggnad av bruket. Området dit en eventuell flyttning av hus är aktuell är markerad med grönt  
Källa: ArkeoDok 2006.  
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4.1 RIKSINTRESSEN I HALLSTAVIK  

Hallstavik berörs av två riksintressen (Riksintressen beskrivs närmare i avsnitt 3.2 Lagar och 
regleringar och 3.3.1 Allmänna och enskilda intressen). Industriområdet har för det första 
utpekats som riksintresse för industriell produktion. För det andra är de tillhörande arbetare- 
och tjänstemannabostäderna norr, öster och söder om bruket utpekade som riksintresse för 
kulturmiljövården.   

Att ett område är utpekat som riksintresse innebär enligt 3 och 4 kapitlet Miljöbalken att det 
bedöms ha så höga sektorsvärden att det är av vikt för hela landet. I planeringen ska därför 
dessa värden ges företräde framför motstående intressen, förutsatt att inte även dessa är utav 
riksintresse. I detta fall krävs att de båda sektorernas intressen balanseras mot varandra.   

Riksantikvarieämbetets motivering till att utpeka området med arbetar- och 
tjänstemannabostäder till riksintresse för kulturmiljövården lyder som följande:69    

Motivering:

 

Bruks- och industrisamhälle med 
omfattande bostadsområden, med 
ursprung i Hallsta pappersbruk planlagt 
1913 av Holmen bruk i Norrköping, som 
speglar utvecklingen inom planering 
och byggande under 1900- talets början 
och första hälft samt 
levnadsförhållandena och social 
skiktning i ett samhälle i 
brukstraditionens efterföljd.   

Figur 4.1.1 Flerlägenhetslänga som omfattas av riksintresset  
för kulturmiljövården.   

Uttryck för riksintresset:

 

Spår av järnvägen, vägsträckningar och bebyggelse från det äldre samhället, före 
etableringen av pappersbruket. Det i omgångar utbyggda planmönstret, dess oregelbundna, 
terrängpassande utformning, kvarters och tomtfigurer och inplacering av bebyggelsen. En- 
och tvåfamiljshus med uthus samt flerlägenhetslängor, det s.k. Ungkarlshotellet, mäss och 
ingenjörsvillor från det första anläggningsskedet och fortsatta utvidgningar mot söder och 
norr. Egnahemsområden, ingenjörs- och tjänstemannavillor och den lite avskilda 
disponentbostaden. Offentliga byggnader som skolor och Hallstaviks kyrka, invigt 1933. 
Fabriksbyggnader, produktionsanläggningar, hamn.        

                                                

 

69 Värdebeskrivning av riksintresset för kulturmiljövården. Skickat av Robert Bennet, Riksantikvarieämbetet den 
23/4 2007.  
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Länsstyrelsen i Stockholms län uttalade även i en fördjupad beskrivning av riksintresset för 
kulturmiljövården, utarbetad 1995, följande:   

Äldre byggnader inom fabriksområdet och högre tjänstemannavillor från anläggningsskedet 
(1913- 23) bör om möjligt bevaras. Eventuell nytillkommande bebyggelse som bedöms 
nödvändig för brukets fortsatta drift bör lokaliseras och utformas så att det ursprungliga 
brukssamhällets delar påverkas så lite som möjligt. 70  

I den Fördjupade översiktsplanen för tätorten Hallstavik slås det fast att den gamla 
bruksbebyggelsen, dess yttre utformning med gatunät, trädgårdar, uthus och boningshus har 
sin prägel väl i behåll sedan byggnadstiden under 1900-talets första hälft. Delarna beskrivs 
alla som lika viktiga, då de tillsammans skapar ur kulturhistorisk, estetisk och allmänt social 
synvinkel, en mycket värdefull bebyggelsemiljö.71 Länsstyrelsen i Stockholms län, skrev i ett 
yttrande kring planen, att det från kulturhistorisk synpunkt är angeläget att stora 
ansträngningar vidtas för att bevara äldre byggnader inom fabriksområdet och högre 
tjänstemannavillor från anläggningsskedet. Eventuell nytillkommande bebyggelse som 
bedöms nödvändig för brukets fortsatta drift bör lokaliseras och utformas så att det 
ursprungliga brukssamhällets delar påverkas så lite som möjligt.72 Länsstyrelsen har även 
uttalat i ett granskningsyttrande kring planen att en utökning av fabriksområdet åt öster 
kommer att påverka riksintresset för kulturmiljövården negativt. Huruvida det innebär en 
påtaglig skada, enligt Miljöbalken, måste enligt Länsstyrelsen avgöras efter en mer detaljerad 
planering. I yttrandet hävdar Länsstyrelsen även att en utbyggnad av fabriksområdet kommer 
att beröra byggnader av stort kulturhistoriskt värde.   

Länsstyrelsen i Stockholms län har även utpekat industriområdet till riksintresse för industriell 
produktion med motiveringen att:73     

Fabriksanläggningen i Hallstavik är 
en av Sveriges största anläggningar för 
produktion av papper. Holmens 
industriområde är enligt Länsstyrelsens 
uppfattning ett mark- och vattenområde 
av riksintresse som är lämplig för 
industriell produktion.       

Figur 4.1.2 Hallsta pappersbruk som omfattas av riksintresset 
för industriell produktion.     

Det är Länsstyrelsens uppgift att avväga dessa två riksintresseområden, i anslutning till 
kommande prövningar av den planerade utbyggnaden av Hallsta pappersbruk.  

                                                

 

70 Norrtälje kommun 1999. Bilaga 4, s. 2 
71 Norrtälje kommun 1999. s. 7 
72 Norrtälje kommun 1999. Bilaga 3, s. 2 
73 Norrtälje kommun 1999. Bilaga 4, s. 2 



 

35

 
4.2 TIDIGARE UTVECKLINGSPLANER INOM BRUKET  

Detta avsnitt bygger på en intervju med Per Fladvad, VD konsultbolaget Structor, som 
utarbetat det aktuella planförslaget.    

Redan under 1990-talet fanns det behov av att utveckla Hallsta pappersbruk. Bruket startade 
då en utredning av förutsättningarna för en eventuell utbyggnad av industriområdet. Det hade 
länge varit känt att Tulkavägen öster om industriområdet, och Edeboviken väster om 
industriområdet, innebar stora begränsningar för brukets möjligheter att expandera. Ledningen 
för bruket ville trots det göra en studie över de möjligheter som fanns att anlägga en ny 
pappersmaskin. Det gamla bostadsområdet öster om industriområdet är sedan 1987 utpekat 
till riksintresse för kulturmiljövården av Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen hade vid den 
tidpunkten ännu inte pekat ut industriområdet till riksintresse för industriell produktion. Detta 
gjorde det omöjligt för bruket att då bygga på den marken. Ställer man ett industriellt intresse 
mot ett riksintresse för kulturmiljövården, skulle det senare enligt Per Fladvad definitivt 
vinna.   

Utredningen som gjordes 1995 kom då fram till att det enda möjliga alternativet som fanns 
var att bygga ut åt väster, vilket inte var optimalt ur industrisynpunkt. Resultatet blev att det ej 
byggdes någon ny industrianläggning. Istället byggdes en ny maskin i en av de befintliga 
hallarna som stod klar år 2002. Detta var enlig bruket ingen optimal lösning, utan sågs snarare 
som det minst dåliga alternativet, då denna maskin inte hade den fulla kapacitet som krävdes. 
Rent företagsmässigt ansågs detta beslut olyckligt. Det var dock från industrins sida det enda 
alternativet som var möjligt då det inte fanns någon möjlighet att anlägga en ny maskin 
utanför det befintliga industriområdet, vilket krävdes för en utbyggnad på ett 
konkurrenskraftigt sätt.    

Länsstyrelsen som deltog i diskussionerna kring planerna 1995 insåg i samband med detta det 
orealistiska i att kulturintresset inte skulle kunna vägas mot industriintresset, vid behov av 
utbyggnad av bruket. De bestämde sig strax därefter för att även peka ut industriområdet till 
ett riksintresse för industriell produktion. Detta beslut togs för att dessa två intressen i 
framtida planärenden skulle kunna vägas mot varandra.   

4.3 ETT NYTT FÖRSÖK ATT BYGGA UT HALLSTA PAPPERSBRUK  

Följande avsnitt beskriver den nu pågående planprocessen kring utbyggnaden av Hallsta 
pappersbruk och de deltagande aktörernas ståndpunkter och funktioner.  

Informationen bygger huvudsakligen på intervjuer med Per Fladvad, VD för konsultbolaget 
Structor, Per Bjurbom, platschef på Hallsta pappersbruk, Gunnel Löfqvist, planeringschef på 
Norrtälje kommun och Clas Halling, biträdande planchef på Länsstyrelsen i Stockholms län. 
Där information är hämtad från andra källor anges det med en fotnot.    

Under 2005 beslutade brukets ledning att än en gång undersöka möjligheterna att expandera 
industriområdet åt öster. Nya förutsättningar fanns nu, då även det nuvarande industriområdet 
blivit utpekat till ett riksintresseområde för industriell produktion. Om en utbyggnad av bruket 
skulle genomföras fanns det denna gång stora krav från brukets sida att det skulle ske på ett 
industriellt riktigt sätt.  
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Då den önskvärda utbyggnaden av bruket skulle frångå kommunens Översiktsplan på ett par 
områden krävdes det att ett nytt planprogram upprättades som ett första steg. Arbetet med att 
ta fram ett planförslag inleddes med ett internt arbete inom bruket redan i augusti 2003. 
Arbetet leddes då av Per Bjurbom och Lennart Nilsson från bruket tillsammans med Per 
Fladvad från konsultföretaget Structor. Som första steg i processen satte industrin upp ett 
framtida produktionsmål för år 2030. Med de förutsättningar som idag finns i form av ved- 
och krafttillgång och vattenförsörjning, gjordes sedan en utredning av hela industrin för att ta 
reda på vad som krävs inom alla industrins delar för att uppnå detta produktionsmål. 
Utredningen konstaterade då att det krävdes två nya pappersmaskiner för att uppnå detta, men 
att man redan nu även ville skapa förutsättningar för ytterligare en pappersmaskin på lång 
sikt.   

4.3.1 De olika utbyggnadsalternativen   

Det beslutades att en strategisk utredning skulle göras. Fyra olika utbyggnadsalternativ (öst- 
väst- nord- syd) studerades och värderades utifrån verksamhetens krav, inverkan på miljön, 
landskapsbilden och på riksintresset. Det konstaterades att de olika alternativen skulle 
medföra skiljda konsekvenser för samhället, miljön, landskapsbilden och för kulturmiljön.74 

En stor utmaning i arbetet var att finna nya möjliga gränsdragningar mellan samhället och 
industrin.   

Utöver dessa alternativ utreddes även konsekvenserna för ett noll-alternativ. Vid ett noll 
alternativ, d.v.s. ingen utbyggnad alls konstaterades att det på sikt finns risk för att bruket 
tvingas lägga ner, vilket skulle få betydande konsekvenser för sysselsättningen i Hallstavik. 
Den till bruket tillhörande bebyggelsen skulle till en början inte beröras. Om bruket läggs ner 
kommer dock fabriksområdet troligtvis byggas om för andra verksamheter, vilket även kan få 
en inverkan på denna bebyggelse på sikt. Bebyggelsemiljön som idag huvudsakligen ägs och 
förvaltas av bruket kommer sannolikt då även att säljas.75    

Alternativ öst anses vara det enda 
riktiga ur en industriell vinkel, men det 
är också det alternativet som har störst 
inverkan på det område som är av 
riksintresse för kulturmiljön. Ett 
femtiotal av de gamla bostadshusen, 
vilka inrymmer ca 110 
bostadslägenheter, kommer vid en 
exploatering att beröras och de boende 
kommer att tvingas flytta. Även 
idrottsplatsen kommer att beröras. Detta 
alternativ saknar stöd i den Fördjupade 
översiktsplanen för Hallstavik, då 
området öster om industriområdet är  

Figur 4.3.1 Pinnen i trädgården visar den nya planerade 
sträckningen av Tulkavägen.  

                                                

 

74 Structor 2007. s. 20 
75 Structor 2007. s. 21 
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klassat som riksintresse och därför förväntas skyddas mot sådan inverkan som kan påtagligt 
skada dess värden. Då industriområdet även är klassat som ett riksintresse för industriell 
produktion kommer dessa två riksintressen att behöva avvägas mot varandra.76 Även den 
planerade omdragningen av Tulkavägen, som går genom samhället strider mot de riktlinjer 
som omnämnts i den Fördjupande översiktsplanen för Hallstavik.     

4.3.2 Påverkan på riksintresseområdet   

Då en utbyggnad åt öster skulle innebära stora konsekvenser för riksintresset för kulturmiljön 
så har en speciell Kulturmiljökonsekvensanalys upprättats.77 Denna syftade till att söka svar 
på frågan vad riksintresset står för och om det över huvudtaget går att göra ett så stort intrång 
på riksintresset som en expansion åt öster skulle innebära. Konsekvenserna undersöktes för 
dels en utbyggnad åt öst, dels vid ett noll alternativ (ingen utbyggnad alls).   

Vid ett noll alternativ konstaterades det att en relativt kraftig försvagning av riksintresset 
skulle ske. Detta för att en del av motivet för riksintresset består av relativa värden som social 
skiktning och levnadsförhållanden, som kräver en referensram för att bli uttryckliga. 
Riksintresset skulle vid ett nollalternativ ändå kvarstå. Vid en utbyggnad åt öst konstaterades 
det att huvuddelen av motiveringen för riksintresset bortfaller. Få spår kommer att finnas kvar 
av utvecklingen inom planerande och byggande under 1900-talets första hälft och social 
skiktning och levnadsförhållanden i ett samhälle i brukstraditionens efterföljd. Vid en 
utbyggnad åt öst försvinner troligtvis riksintresset för kulturmiljövården, så som det är 
formulerat idag, och en utbyggnad kan utan tvekan konstateras medföra påtaglig skada på 
riksintresset.78   

En ytterligare utredning har gjorts av Dan Carlsson på ArkeoDok, med syfte att ta fram en 
Bevarandeplan för riksintresset för kulturmiljövården. I denna konstaterades det att om ett 
intrång skulle vara möjligt så måste på något sätt kompenserande åtgärder genomföras. 
Utredningen konstaterade även att riksintresset för kulturmiljövården enbart lever, fungerar 
och är av intresse för att industrin ägt och skött bostäderna. Bostäderna har under senare år 
genomgått ombyggnader och renoveringar och ser idag inte ut exakt som de gjorde när det 
byggdes under 20-talet.79 Delar av beståndet är också i behov av ett omfattande underhåll. 
Bevarandeprogrammet innehåller tre delprogram vilka behandlar omgruppering av hus, 
levandegörande av riksintresset och samtidsdokumentation.80  

Enligt Per Fladvad, är inte husen idag särskilt attraktiva för industriarbetarna då bostäderna är 
små och moderna familjer ställer helt andra krav. Bruket har inte heller något större intresse 
av att fortsätta underhålla bebyggelsen eller att i framtiden erbjuda de arbetande bostäder. Det 
finns, enligt Fladvad, inte heller någon statlig myndighet som är villig att ta över underhållet 
av bebyggelsen. Därför menar han att riksintresseområdet även utan utbyggnad av bruket 
kommer att stå inför en kommande förändring. 

                                                

 

76 Structor 2007. s. 24 
77 Structor 2007. s. 27 
78 Stockolms läns museum 2006. s. 21 
79 ArkeoDok 2007. s. 8 ff. 
80 Intervju med Per Fladvad, Structor. Den 21 maj 2007 
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 Fladvad anser det därför vara viktigt att i de kommande planerna säkra upp de bitar som blir 
kvar, och som det finns förutsättningar för att sköta på ett långsiktigt sätt.81   

Fladvad påtalar också att det är få som känner till riksintresset utanför kulturmiljösektorn. Det 
finns ingen information eller skyltning, och det är inte levandegjort på något sätt. Fladvad 
anser dock att det är en intressant miljö och en bebyggelse som är värd att visa.  

Då utvidgningen antas få stora konsekvenser för miljön har även en 
Miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kapitlet Miljöbalken upprättats. Denna 
konsekvensbeskrivning har tagit upp möjliga konsekvenser för buller (industri- och 
vägtrafikbuller), risker (utsläpp, olyckor m.m.), kulturmiljö, utsläpp till luft och vatten, 
landskapsbild, översvämningsrisker och hushållning med naturresurser. Sammantaget kan 
konstateras att det främst är konsekvenserna rörande kulturmiljön och hushållning med mark- 
och vattenområden som skiljer de fyra olika alternativen åt (dessa alternativ beskrivs i avsnitt 
4.3.1 De olika utbyggnadsalternativen).82    

4.3.3 Presentation av valt utbyggnadsalternativ  

Efter vägning av för- och nackdelar med de olika alternativen (öst- väst- nord- syd- och 
nollalternativen. Dessa beskrevs närmare i avsnitt 4.3.1 De olika utbyggnadsalternativen) 
beslutade utredarna (representanter från Hallsta pappersbruk och konsultbolaget Structor) att 
det enda alternativet som var intressant, från industrins sida, var alternativ öst.   

Detta alternativ presenterades sedan för Holmens ledning året därpå (2006). Förslaget 
förankrades och utredarna valde att vidare utreda förutsättningarna för en utbyggnad av 
industriområdet åt öster. Arbetet skedde fortfarande under högsta sekretess med endast ett 
fåtal medverkande. Det färdiga förslaget presenterades sedan för Landshövdingen på 
Länsstyrelsen i Stockholms län, därefter för en grupp ledande politiker på Norrtälje kommun. 
Därefter valde ledningen att offentliggöra planerna, vilket skedde i september 2006.   

Det ansågs vara vikigt att inte planerna nådde allmänheten på ett felaktigt sätt. Ledningen 
ville dessutom vara väl förberedd på att bemöta alla de frågor och argument som planförslaget 
troligtvis skulle väcka. Stor ansträngning lades ner på att vrida och vända på situationen, och 
att se på utbyggnaden och dess konsekvenser från olika infallsvinklar. Allt för att förbereda 
sig så väl som möjligt inför förhandlingarna med Kommunen, Länsstyrelsen, Vägverket och 
övriga aktörer med intresse i frågan. Det bör även nämnas att det finns vissa regler för hur ett 
börsnoterat företag, som Holmen Paper, hanterar liknande information som berör 
allmänheten. Bestämmelserna säger att all information som kan påverka aktiekursen måste 
göras offentlig via tidningar, radio, och TV. Nyheten om utbyggnadsplanerna var därför 
tvunget att tillkännages via ett pressmeddelande samma dag som de anställda och de boende 
informerades. Medbestämmandelagen ställer också krav på att fack skall få information.   

En lista gjordes även över alla lokala intressenter som skulle påverkas av planerna. Den grupp 
som man då kom fram till skulle påverkas mest av planerna var framförallt de boende i de 110 
lägenheterna som eventuellt kommer att rivas.  

                                                

 

81 Intervju med Per Fladvad, Structor. Den 21 maj 2007 
82 Structor 2006. 
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Men även idrottsplatsen, Föreningen Rödvillorna, Vägverket, Norrtälje kommun, och 
Länsstyrelsen är exempel på andra aktörer som kommer att beröras av förändringarna. De 
boende informerades via brev, som visserligen enligt uppgift från de boende inte anlände 
förrän dagen efter offentliggörandet i media. I brevet inbjöds alla boende till ett kommande 
informationsmöte på bruket.   

4.3.4 Samråd kring planprogrammet  

Efter offentliggörandet har planen varit ute på programsamråd under tiden 22 januari- 23 
mars, 2007. Under denna tid var planen tillgänglig hos Hallsta pappersbruk, biblioteket i 
Hallstavik samt på kommunhuset. Skriftliga synpunkter togs under tiden emot av 
kommunstyrelsen. Den 8 mars arrangerades även ett öppet hus på biblioteket i Hallstavik, där 
representanter från kommunen och Hallsta pappersbruk deltog för att svara på eventuella 
frågor.   

Under samrådstiden kom totalt sjutton yttranden in till kommunstyrelsen. Utav dessa är ett 
yttrande från en privatperson, vilket gällde en högspänningsledning som går in till bruket från 
väster. Övriga yttranden är från Bygg- och miljönämnden, Barn- och skolnämnden, 
Socialnämnden, Tiohundranämnden, Norrtälje energi AB, Regionplane- och trafiknämnden, 
Länsstyrelsen, Vägverket, Banverket, Vattenfall, Telia-Sonera, SL, Räddningstjänsten, 
Tekniska Kontoret och Kultur- och fritidsnämnden.83 Av dessa yttranden var det bara 
Länsstyrelsens och Kultur- och fritidsnämndens yttranden som berör kulturmiljön och de två 
riksintressena.   

Länsstyrelsens första reaktion till planförslaget, var enligt Clas Halling, biträdande planchef 
på Länsstyrelsen i Stockholms län, både positiv och negativ. Positiva var de ur 
näringslivssynpunkt då bruket är en dominerande arbetsgivare i Norrtälje kommun och att det 
därför är viktigt att Hallsta pappersbruk får möjlighet att utvecklas på ett konkurrenskraftigt 
sätt. Negativa till förslaget var Länsstyrelsen då utbyggnadsförslaget åt öster skulle få stor 
inverkan på det för kulturmiljövården riksintressanta området. Länsstyrelsen har, enlig 
Halling, inte velat vara för aktiva i detta stadium av planprocessen, då de senare i processen 
har till uppgift att göra en objektiv vägning av de båda riksintressena. Länsstyrelsen har 
däremot deltagit genom att observera och notera det som sagts och gjorts i processen, men 
utan att påverka några beslut. De har även varit aktiva med att följa planförslagets utveckling 
och att samla så mycket information som möjligt som sedan ska ligga till grund för 
avvägningen mellan de två riksintresseområdena. Vid en vägning mellan de motstående 
riksintressena anser Länsstyrelsen i nuläget att riksintresset för industriell produktion är det 
riksintresse som på lång sikt bör främjas. Detta för att det på lång sikt finns risk för att bruket 
blir tvunget att lägga ner, om det inte tillåts bygga ut, vilket även det skulle få konsekvenser 
för kulturmiljön, förklara Halling. För att minimera skadorna på kulturmiljön förslår 
Länsstyrelsen att utbyggnaden av bruket sker i etapper och planeras på ett sådant sätt, att 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inte rivs i onödan.   

En förutsättning från Länsstyrelsens sida, för att den nya Detaljplanen ska accepteras, är att 
ingen inverkan på riksintresset för kulturmiljövården sker, om en utbyggnad av bruket inte 
blir aktuell.  

                                                

 

83 Norrtälje kommun 2007.  
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Detta måste, enligt Länsstyrelsen, skrivas in i planen eller säkerställas på annat sätt. Hur detta 
ska ske är enligt Halling inte löst ännu, men det är något han tror kommer att lösas genom 
vidare diskussion mellan Norrtälje kommunen, Länsstyrelsen och bruket. Antingen genom att 
det skrivs in i Detaljplanen eller genom ett yttrande från kommunens sida vid antagandet av 
Detaljplanen. Även om inte ett sådant avtal kan ses som juridiskt bindande är det dock, enligt 
Halling, ett moraliskt bindande. Länsstyrelsen ser även positivt på de konsekvensåtgärder som 
föreslås i planen. De poängterar dock att en flyttning av kulturhistorisk bebyggelse alltid 
innebär att det kulturhistoriska värdet urholkas. En eventuell omgruppering av byggnader 
kräver därför, enligt Länsstyrelsen, noggranna och komplicerade antikvariska överväganden.   

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar i sitt yttrande att en utbyggnad av bruket påtagligt 
kommer att skada kulturmiljövården. Förvaltningen konstaterar trots det att det finns positiva 
följder för kulturmiljön i och med de föreslagna kompenserade åtgärderna för området.     

Den övervägande reaktionen bland de boende i Hallstavik var enligt Per Fladvad mycket 
positiv. En stor anledning till de positiva reaktionerna tror han vara att ca 40 % av de boende 
får sin utkomst av bruket och att de övriga boende i Hallstavik är mycket medvetna om vad 
som händer om bruket tvingas lägga ner. Planerna har också mottagits positivt för att 
befolkningen ser att bruket långsiktigt tror på en utveckling på orten. Även kommunen har 
varit positiva och har, enligt Fladvad, visat en stor vilja av att driva denna fråga. Detta är 
något som även bekräftas av Gunnel Löfqvist, planeringschef på Norrtälje kommun. Enligt 
Löfqvist anser kommunen att det är väldigt viktigt att bruket ges möjligheter att fortsätta sin 
verksamhet i Hallstavik. Kommunen har själva inte gjort några utredningar kring 
utbyggnadsplanerna, men har varit delaktiga i möten där olika idéer och frågor har 
diskuterats. Vi har även stött planprocessen genom att hålla regelbundna möten och dialoger 
med kommunens politiker och andra intressenter, berättar Löfqvist. Att bruket är en väldigt 
stor arbetsgivare och därmed automatiskt får antas ha en stor makt i planprocessen, anser 
Löfqvist, inte vara direkt märkbart. Jag tycket inte att de har haft en särskilt stor makt på det 
sätter, då denna process har skett i en positiv dialog. Vi har båda parter varit lyhörda för 
varandra och Structor har balanserat det på ett förnämligt sätt , förklarar hon.   

Efter programrådstiden beslutade Norrtälje kommun att anta planförslaget, vilket innebär att 
en Detaljplan för utbyggnaden kan tas emot för granskning av kommunen. Detaljplanearbetet 
påbörjades redan under hösten 2006 och lämnades till kommunen under vecka 21 i år (2007). 
Enligt planprogrammet ska två Detaljplaner vara uppförda (dessa är inte offentliga i 
skrivandets stund). Den ena för det utökade fabriksområdet, inklusive en ny sträckning av 
Tulkavägen. Den andra för det område dit ett antal av Rödvillorna eventuellt ska flyttas. 
Dessa Detaljplaner är planerade att ställas ut för samråd under september- oktober i år (2007). 
Beslut om antagande av Detaljplanerna förväntas komma runt årsskiftet 2008. Tillstånd till 
exploateringsplanerna måste även föregås av en tillståndsprövning enligt Miljöbalken. Om 
beslutet att anta detaljplanerna inte överklagas vinner de laga kraft cirka fyra veckor efter 
antagningsbeslutet. Därefter kan genomförandet påbörjas.   

Sammantaget kan det konstateras att få yttringar inkommit under samrådstiden. Att endast en 
yttring inkommit från en privatperson får antas vara ovanligt för en utbyggnad av detta stora 
och komplicerade slag. Detta bekräftas även i en intervju med Per Fladvad på Structor.    



 

41

 
4.3.5 Tidsplan för utbyggnaden av Hallsta pappersbruk  

Tidsplanen för utbyggnaden av bruket är snäv. Under 2008- 2009 planeras Tulkavägen 
byggas om i nytt läge, en successiv utflyttning ur bostäder, flytt av Rödvillor, successiv 
rivning av tömda hus som inte flyttas och iordningställande av en ny entré miljö. Flytt av 
bostäder och rivning m.m. kan dock endast ske om man inom Holmen då fattat beslut om 
investering i en ny pappersmaskin.  

År 2010 förväntas marken vara färdig industrimark. Det innebär att bruket har alla tillstånd 
som krävs för att så snart tillfälle ges sätta igång byggandet av nya maskinhallar.   

Exakt när byggandet sätter igång är svårt att i förväg säga, det beror på marknaden, säger Per 
Bjurbom. Men vi måste vara redo. För när det rätta tillfället kommer har vi 12 månader på oss 
att sätta igång byggandet, sen är det för sent, säger han. Det är därför alla tillstånd måste vara 
klara innan dess, det finns ingen tid att söka tillstånd när tillfället är här, tillägger han. Maskin 
nummer ett kanske byggs om 10-15 år, maskin nummer två om ungefär 60 år och maskin 
nummer tre om ungefär 100 år. Vi tänker i ett långsiktigt perspektiv, förklarar han.   

Enligt Plan- och bygglagen får genomförandetiden inte vara längre än 15 år. Den nu pågående 
planprocessen är därför inte helt i enighet med planlagstiftningen. Detta är något som 
Länsstyrelsen uttrycker en förståelse för då det i detta fall krävs en kort tid mellan beslut och 
verkställande när väl ett investeringsbeslut har tagits. Länsstyrelsen har därför valt att i detta 
fall göra en avvikelse från planlagstiftningen.84     

                                                

 

84 Intervju med Per Fladvad, Structor. Den 21 maj 2007 



 

42

 
4.4 PÅ BESÖK I HALLSTAVIK  

Fyra dagar hade jag på mig att inhämta så mycket intryck och material som möjligt från 
Hallstavik. Klockan 9.30 dag ett möttes jag utanför huvudentrén till Hallsta pappersbruk, av 
projektledaren för utbyggnadsplanerna, Lennart Nilsson. De första timmarna i Hallstavik 
ägnades mest åt praktiska detaljer som installation i det hus bruket lånat ut under vistelsen, 
genomgång av brukets säkerhetsföreskrifter, rundvandring i området och lite allmänt 
samtalande med Lennart kring bruket och orten. Efter lunch möttes jag av Ingemar Rybing, 
som skulle ta mig runt på en två timmar lång guidning i bruket.  

Det var en mäktig upplevelse att se hur 
det faktiskt går till att producera 
omkring 800 000 ton papper per år! 
Ingemar berättar under vandringen att 
pappersbruket har en elförbrukning på 
ca 1,7 miljoner MWh/ år, d.v.s. nästan 
två gånger mer än Malmö stad med 
industrier, och en vattenförbrukning på 
ca 30 m3 per minut. Siffror som med 
min förkunskap var svåra att sätta i 
något klart sammanhang, men som blev 
betydligt mer begripliga så snart vi kom 
in på industriområdet, där de enorma 
maskinanläggningarna blev synliga.  

Figur 4.4.1 Hallsta pappersbruk sett från andra sidan  
Edeboviken.   

För mig som aldrig tidigare sett ett pappersbruk på nära håll var det en stor upplevelse, vilket 
även skapade en större förståelse och respekt för den enorma industri som detta 
utvecklingsarbete kretsar kring. Större delen av eftermiddagen ägnades åt att sammanställa 
och få ner alla intryck och all information dessa första timmar i Hallstavik givit mig.    

4.4.1 Möte med invånare i Hallstavik  

Klockan nio på morgonen dagen därpå gav jag mig ut för att fotografera området och för att 
förhoppningsvis stöta på några grannar att samtala med kring utbyggnadsplanerna av 
pappersbruket. Jag hade tur, det var en fin vårdag och många var ute i sina trädgårdar och 
krattade löv, vattnade i rabatten eller fikade i vårsolen. Många som bor i området bredvid 
bruket idag är pensionerade, de flesta gamla bruksarbetare.   

Mitt första samtal var med en pensionerad dam som bodde i ett av grannhusen till det hus på 
Kangelvägen som jag fått låna av bruket under min vistelse. Hon hade bott i Hallstavik i 
många år och hade innan pensionens dagar arbetat på bruket. Även hennes man hade tidigare 
arbetat på bruket och några av barnbarnen och kusinerna arbetade även där idag. Det är nog 
någon från var familj här på orten som arbetar eller har arbetat på bruket, berättar hon. Bruket 
är en stor arbetsgivare.  
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Många ungdomar som går ut skolan går direkt in i arbete på bruket. Huset låg strax utanför 
det rivningshotade området. Själv var hon enbart positiv till utbyggnadsplanerna. En 
utbyggnad av bruket skulle ge mer liv åt bygden och skapa nya framtidsförhoppningar bland 
de unga, menade hon. Om pappersbruket läggs ner så finns det inget kvar här, folk skulle fly 
och Hallstavik skulle försvinna från kartan. Hon berättade vidare om några dagar då 
produktionen vid bruket låg nere p.g.a. av reparationer. Det var fruktansvärt, ingen som 
passerade på väg till jobbet, ingen rök och inga ljud av arbetande människor och maskiner 
hördes från bruket. Tänk om det skulle förbli så tyst och ödsligt, då skulle inte jag vilja bo 
kvar här, uttryckte hon. Att ett helt bostadsområde eventuellt kommer att rivas och att hon 
skulle få industrin strax inpå knuten bekymrade henne inte. Det är viktigare att fabriken får 
vara kvar och att arbetstillfällena säkras för de unga.   

Min promenad fortsatte in på 
Tyskavägen som genomskjuter området 
där de rivningshotade Rödvillorna 
står. Husen som ritats av arkitekten John 
Åkerlund uppfördes under 1914- 1915 
och är idag 33 till antalet (A och B 
husen på kartan, Figur 3.4.3). Utav 
dessa uppfördes fyra hus som s.k. 
förmansbostäder på tre rum och kök (A- 
husen på kartan, Figur 3.4.3), resterande 
29 hus på två rum och kök användes 
som arbetarbostäder (B- husen på 
kartan, Figur 3.4.3).    

Figur 4.4.2 Rödvillor i det rivningshotade området.   

Rödvillorna har fått sitt namn för att de enbart fick målas med Falu rödfärg. Husen omgärdas 
av trädgårdar, buskar och fruktträd, välvuxna björkar och lönnar. Den första anblicken speglar 
ett fridfullt och idylliskt samhälle, men många av husen börjar se slitna ut och det börjar bli 
synligt att det var många år sedan den sista renoveringen gjordes. Ett flertal hus står sedan i 
höstas även tomma, sedan bruket gått ut med sina utbyggnadsplaner. De grannar jag samtalat 
med berättar att många av dem som hastigt flyttat ut blev skrämda av planerna och därför 
flyttade illa kvickt med rädsla för att annars bli bostadslösa.   

En herre, fortfarande aktiv vid bruket, vattnar i sina rabatter när jag passerar hans hus på 
Tyskavägen. Jag stannar till en stund för att höra om hans berättelser kring bruket och bygden. 
Det blev tyst när jag förde ämnet på tal. Ja, det är ju lite vemodigt fick han till sist fram. Att 
lämna ett hus, en tomt, en plats där jag nu har bott ett tag, ja det blir inte kul. Men samtidigt 
har jag full förståelse för fabrikens behov, fortsätter han. Utan fabriken kan jag ju inte heller 
bo kvar här. Det är en svår situation, slår han fast. Vi vet ju hur det har gått för andra orter där 
industrier har slagit igen. Det blir svårt, det är svårt att bo och leva utan arbeten. Byggs 
fabriken ut här i Hallstavik, då kan vi ju i alla fall vara säkra på att det kommer att finnas 
arbeten även i framtiden. Lite tveksam är jag dock till att planerna verkligen blir av. Jag 
väntar och ser, säger han till sist. Jag tar en dag i taget, för jag vill inte flytta härifrån i 
onödan.    
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Vidare in i området ligger ytterligare åtta arbetarbostäder som uppfördes mellan 1920- 1923 
(C- husen på kartan, Figur 3.4.3). Dessa hus är byggda i sten och delades från början 
antagligen av tre familjer. Idag inrymmer de endast två lägenheter. Även D- E- och F- husen 
på kartan (Figur 3.4.3) utgjordes av arbetarbostäder.  

Dessa uppfördes alla mellan åren 1916- 
1921 och är i putsat tegel. Det har dock 
olika exteriör och inrymmer olika antal 
lägenheter. De något speciella G- husen 
finns det idag bara kvar två utav. Från 
början fanns det tre, men ett har rivits. 
Husen är byggda i trä och inrymde från 
början tolv lägenheter om ett rum och 
kök. I dag inrymmer de åtta lägenheter 
var. År 1917 byggdes även ett s.k. 
Ungkarlshotell som användes som 
arbetarbostäder. Huset används idag till 
kontor och konferensrum för brukets 
anställda.  

Figur 4.4.3 Ungkarlshotellet.  

Dessa hus ligger alla samlade, öster om industriområdet och Tulkavägen. Utöver dessa 
arbetare- och tjänstemannabostäder har ytterligare 16 tjänstemannavillor, tre 
ingenjörsbostäder, en representationsbostad och en disponentvilla tillkommit. Utöver dessa 
har bruket bekostat uppbyggnaden av ca 110 villor söder om bruket i det s.k. 
egnahemsområdet. De flesta byggnader har kvar sin ursprungliga exteriör, men byggdes om 
invändigt i samband med att vatten och avlopp drogs in.   

Jag svängde vidare in på en väg till 
höger, Packarevägen, där tre grannar 
satt och konverserade invid husväggen. 
Jag bad att få störa några sekunder, men 
det visade sig snarare bli ett flertal 
minuter. De var lite bittra över planerna 
uttryckte de. Men vi har väl accepterat 
det ändå, vad ska man göra, frågade de. 
Det spelar inte så stor roll vad vi tycker, 
bruket måste ju bygga ut så det finns väl 
inte så mycket vi kan göra. Vill ni göra 
något, finns det någon här som lyssnar 
på vad ni vill, frågade jag till svar. Jo 
visst, blev svaret. Visst lyssnar de och  

Figur 4.4.4 Gammal arbetarbostad i det rivningshotade  
området.   

visst har vi fått säga vad vi tycker, men det är en svår sak. Vi har alla bott här i området sedan 
början på 60-talet och vi trivs bra här så det är klart att det finns en viss besvikelse. Men, 
säger en av farbröderna, jag är säker på att denna utbyggnad inte kommer att ske på många, 
många år, och då får de leta efter mig på gravhögen. Har vi tur slipper vi vara med om denna 
utbyggnad. Skrattande stämmer de övriga in, och faktum är att liknande kommentarer har 
nästan alla boende jag pratat med i området fällt.  
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De flesta verkar tveka om utbyggnaden kommer att bli av över huvud taget, i vilket fall inom 
överskådlig framtid. Damen i sällskapet bryter in i diskussionen och berättar att trots 
besvikelsen över att området eventuellt ska rivas, finns det en stor förståelse för situationen 
och hon tycker att det är bra att det satsas på bruket. Först och främst för de ungas skull.   

Nästa kvinna jag samtalar med visar glatt in mig i trädgården där visar hon upp sitt 
trädgårdsland, fyllt med rödbetor och rabarber och alla färgglada blommor som står i 
krukorna. Jag får även kliva in i lägenheten där hon visar mig runt. Både jag och min man 
arbetade tidigare på bruket, men nu är vi båda pensionärer, berättar hon. Jag behöver knappast 
ställa frågan vad hon känner inför att eventuellt tvingas flytta härifrån. Det här är mitt liv, 
förklarar hon. Min trädgård, det är allt jag har och det är allt jag vill ha. Jag kan inte tänka mig 
något annat och har aldrig i livet någon möjlighet att köpa ett hus själv. Tvingas vi flytta, 
tvingas vi bo i en lägenhet. Det är inte alls samma sak. Där kan man inte odla grödor eller 
hänga ut mattorna på vädring. En flytt skulle helt klart försämra våra livsvillkor. Men så 
enkelt kan man ju inte tänka heller, fortsatte hon. Man måste ju även tänka på de unga här i 
bygden och deras framtid. Det går inte att bara tänka på sig själv. Bruket är allt som finns här i 
Hallstavik, så det måste ju finnas kvar. Några andra företag att arbeta på finns knappast.    

Några hus längre bort stod en man och 
vattnade i trädgården utanför sitt hus. 
Jag ställde samma inledande fråga som 
jag ställt till dem jag pratat med tidigare 
under dagen. Hur ställer du dig till 
utbyggnadsplanerna? Äh, jag tänker inte 
så mycket på det svarade han. Inte 
tänker jag springa omkring och oroa 
mig i onödan. Den där utbyggnaden 
kommer ändå inte att komma i gång, 
inte så länge jag lever i alla fall. Jag 
tycker att det är så synd att så många 
förhastat sig och flyttat så snabbt, det 
kan ju ha varit i onödan.  

Figur 4.4.5 Tvättstugelänga som fortfarande är i bruk.   

Han tycket också att det är bättre att vänta och se. Jag tror att de blev rädda helt enkelt, tillade 
han. Förresten tror jag inte på de här utvecklingsidéerna över huvudtaget, jag tror att det mest 
är fantasier från brukets sida. De har alltid klagat på höga virkespriser och höga elpriser. Det 
är ingenting som kommer att förändras. Vad ska de dessutom få all råvara ifrån, frågade han. 
Skogen växer ju inte hur fort som helst och man kan ju inte tillverka papper fortare än skogen 
växer. Jag tror inte heller att den där flytten av husen kommer att bli av, det är något de bara 
säger för att lugna oss. Men vem vet, det kanske blir av, kanske inte. Den som lever får se.  

På min väg tillbaka stannar jag till vid ett sista hus där jag tidigare hade fått ett tips om att det 
bodde en man som nog hade mycket att berätta om livet i bygden. Han var född i grannhuset 
och hade bott i området sedan dess. Han hade arbetat 51 år på bruket, men var pensionär 
sedan fem år tillbaka. Hans fru planerade att gå i pension till sommaren. Mycket riktigt, fanns 
det mycket att berätta om livet från förr. I drygt en timme samtalade vi i den prydliga 
trädgården bakom huset.  
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Jo visst var den en chock när nyheten om utbyggnadsplanerna kom. Det blev nog en miss, 
fortsatte han. Vi fick höra det via media först. Brevet i brevlådan anlände först dagen efter. 
Visst är det tråkigt att det ska riva området, vi trivs bra här, men redan innan 
utbyggnadsplanerna kom har vi haft planer på att flytta, berättade de. Det börjar bli jobbigt att 
sköta trädgården och det är långt till affären. Våra barn och flera av barnbarnen och kusinerna 
arbetar på bruket idag så det är klart att det är bra att de satsar. Det var länge sedan vi fick 
renoverat, nästan 14 år sedan tror jag, så det är många hus som börjar förfalla. Jag tror att 
många tycker att det är sorgligt att de ska riva området, men det är ändå bra att det satsas, 
avslutar han.   

De flesta jag pratat med under dessa dagar verkar ha en liknande inställning till 
utbyggnadsplanerna. Sorg för att bebyggelsen ska rivas, men samtidigt gläds de åt att det ska 
satsas på bruket. Framtidshopp och jobb till de unga verkar vara viktigt. Men helst av allt vill 
nog de flesta att allt ska fortsätta som förr. Men så ser dessvärre inte världen ut. Vissa saker är 
tidens gång, det är bara att acceptera, var en av kommentarerna jag under min vandring fick 
motta.    

4.4.2 Möte med platschefen på Hallsta pappersbruk, Per Bjurbom  

Under min tredje dag i Hallstavik hade jag ett möte med platschefen Per Bjurbom. I en 
konferenslokal på Bergby Gård, två mil bortom Hallstavik, berättar han och miljöchefen Per 
Sjögren om varför man vill satsa på bruket i Hallstavik och vilka visioner och framtidsmål 
man har för den framtida verksamheten.   

Bjurbom började sin presentation med att visa några gamla bilder på ett hockeylag. Så som de 
såg ut för länge sedan och så som de ser ut idag. Det handlar om förändringar, säger han. Vi 
vet att det hela tiden sker förändringar omkring oss. Ändå är det många som blir rädda när det 
kommer på tal. Förändringar är ett måste för att klara av framtiden, fortsätter han. Det är 
därför vi måste förändra, eller skapa förutsättningar för att förändra, för att bruket ska få 
möjligheter att fortsätta växa och finnas kvar även i framtiden. Det handlar om att skaffa sig 
bästa möjliga beredskap, säger han.    

Det är med stor optimism Per Bjurbom berättar om framtidsplanerna. Det mesta finns redan 
här, säger han. Pappersbruket har en optimal geografisk lokalisering, med närhet till vatten, 
råvara och el. Transportmöjligheterna är stora. I Hallstavik finns alla förutsättningar för att 
kunna bygga den ideala fabriken, menar han. För det är just vad som krävs idag, en ideal 
fabrik. Vi har höga krav på oss, fortsätter han. Lönerna till de anställda ska höjas varje år, vi 
ska släppa ut mindre gifter och minimera påverkan på miljön. De enda som kan klara av 
sådana krav är de stora fabrikerna. Han poängterar att det inte finns någon möjlighet att 
fortsätta verksamheten som idag. Hur gärna folk runt omkring vill att allt ska fortsätta som 
förr, så går det inte. En förändring är ett måste. Antingen genom utveckling eller genom 
avveckling, säger han.   

För Bjurbom är samverkan och öppenhet mot alla som berörs av planerna av stor vikt. Vi är 
noga med att informera alla berörda parter och har bjudit in alla till informationsträffar. Vi har 
även startat en ny tidning, med namnet Hallsta Futura, som ges ut till alla hushåll i Hallstavik, 
berättar Per Sjögren. Vi har gjort allt vi kan för att informera och lyssna på invånarnas åsikter, 
hävdar han.  
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En ytterligare viktig del i processen, berättar Bjurbom, är hur man ser på problem. Det gäller 
att fokusera på lösningen och inte på problemet, säger han. En naturlig fråga blev då, hur gör 
ni för att ta er förbi de hinder ni stöter på i processen? Det finns inga hinder, jag vill inte kalla 
det hinder, säger Bjurbom. Det handlar om att hjälpa varandra och att komma med lösningar. 
Det är det enda möjliga om man vill komma framåt, säger han. Vi har en pressad tidsplan, så 
det går inte att sätta sig ner och rulla tummarna, fyller han i.    

Vi har väl egentligen bara stött på en motgång under processens gång, berättar han. Det var 
Vägverket som inte ville dra om Tulkavägen. Det finns ingen som är villig att betala för 
omdragningen, men vi sitter i förhandlingar om det just nu, berättar han. För övrigt har vi inte 
haft någon negativ respons, fortsätter han. Kommunen och Länsstyrelsen har varit fantastiska. 
Vi la ner mycket arbete på att identifiera alla tänkbara utbyggnadsalternativ innan 
offentliggörandet. Vi ville vara väl förberedda på att bemöta alla eventuella invändningar och 
argument som skulle kunna komma. Bjurbom berättar att konsulterna har haft en enormt stor 
betydelse i detta arbete, då han själv inte har någon kunskap om hur man driver en 
planprocess av detta slag. Jag har stått för resurserna och konsulterna för kunskapen, tillade 
han.    

Den känsligaste gruppen i processen är, enligt Bjurbom, helt klart de boende. Han berättar att 
de självklart vill göra allt de kan för att finna de bästa lösningarna för alla. Han tror även att 
boendevärdet i Hallstavik kan öka efter en eventuell rivning av de gamla bostäderna. 
Människorna har enligt tradition bott i brukets hyresbostäder, säger han. Få har varit 
intresserade av att äga sitt eget boende. Något som han tror har påverkat bostadsmarknaden i 
Hallstavik negativt, men tillägger att, det är vårt eget fel. Till följd av utbyggnaden kommer 
nog många att skaffa sig ett egenägt boende, vilket kanske även för med sig positiva effekter 
på marknaden. Bjurbom menar att detta är en aspekt som har glömts bort av många.   

Bruket planerar även att bevara vissa av Rödvillorna, berättar Bjurbom. Detta är något vi har 
valt att göra för vår egen skull, för våra anställdas skull och för de som bor i Hallstavik. Det är 
en del av vår historia. Bjurbom är snabb med att poängtera att detta är något de själva vill göra 
och inte någonting som görs för någon läns- eller riksantikvaries skull. Att området öster om 
industriområdet är utsett till riksintresse är något som Bjurbom låter en aning kritisk till. Att 
utse detta område till ett riksintresse för kulturmiljövården skulle kunna äventyra hela 
industrins framtid i Hallstavik, menar han.    

Bjurbom talar om sig själv och sin verksamhet som utrotningshotade djur. Med det menar han 
att det är få bruk som finns kvar idag. Alla förutsätter sin tidning på köksbordet, men det är få 
som har intresse i eller känner till vilken stor industri det handlar om. Detta visade sig inte 
minst när nyheten om utbyggnadsplanerna offentliggjordes. All medias uppmärksamhet 
koncentrerades kring Rödvillorna, ingen reagerade på den stora investeringen som skulle ske i 
Hallstavik.   

På frågan hur känslig industrin och utbyggnadsplanerna är för marknadens svängningar, blev 
svaret, oerhört känslig. Det svänger fort på marknaden, berättar Bjurbom. Det är därför det är 
så svårt att säga exakt när utbyggnadsplanerna blir av. Det gäller att skaffa sig beredskap och 
att invänta rätt tidpunkt. Det är mycket som ska klaffa, säger han. Det gäller att skaffa sig 
förutsättningar för att kunna slå ut konkurrenter, för att själv slippa bli utslagen.     
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5 ATT SAMSAS PÅ EN BEGRÄNSAD YTA  

Samhällets utformning, och därmed markens användning, hänger till stor del samman med de 
spelregler som råder och de aktörer som verkar. Som beskrivits i studien involverar en 
planprocess många aktörer på olika nivåer i samhället. Dessa aktörer har ofta olika 
värderingssystem, resurser och incitament för att utnyttja och bevara mark och bebyggelse, 
och att delta i planeringen. Denna studie har kretsat kring de deltagande aktörernas roller och 
värderingar i planprocessen, med fokus på hanteringen av de två riksintresseområdena, vilket 
även är utgångspunkten för den kommande diskussionen.    

5.1 SOCIALA STRUKTURER SOM SPELPLAN   

En del av syftet med denna studie var att analysera den fysiska planeringens förutsättningar 
och möjligheter. I följande avsnitt kommer detta att diskuteras med utgångspunkt i 
resonemanget om sociala strukturer och mänskligt handlande, som presenterades tidigare i 
studien (avsnitt 2.1 sociala strukturer och mänskligt handlande). Som nämnts ovan hör 
nyttjandet av en resurs och möjligheten att delta i planeringen till stor del samman med 
möjligheten att få tillgång till resursen (avsnitt 3.3.1 Rätten att äga, nyttja och besluta om 
mark och bebyggelse). Tillgången till en resurs bestäms i sin tur av den rådande sociala 
strukturen. Resonemanget om mänskliga handlingar och sociala strukturer är ämnat att ge svar 
på frågan vilka relationer och faktorer som gör aktörernas handlingar möjliga. De sociala 
strukturerna kan i denna studie ses som en spelplan från vilken aktörerna ges möjligheter att 
agera.  

Studien har visat att det finns ett flertal faktorer som möjliggör och sätter gränser för 
aktörerna i planprocessen. De sociala strukturerna kan utgöras av de inblandade aktörernas 
maktresurser, ekonomiska resurser, kunskaper, erfarenheter, värderingar och lokala traditioner 
och de lagar och regleringar vilka ofta är avgörande för aktörernas utgångspunkter och 
värderingar i planeringen. Agenterna utgörs av de deltagande aktörerna. Precis som 
resonemanget påvisat är relationen mellan dessa två ofta oklar. Aktörerna kan i detta fall ses 
som både agenter och utgöra en social struktur och därmed både möjliggöra och sätta gränser 
för varandras handlingar.   

Figuren på följande sida är en sammanfattande modell över hur aktörernas handlingar i en 
planprocess möjliggörs och begränsas av de sociala strukturerna. Det mörkgrå området i 
modellen symboliserar de sociala strukturerna. Det ljusgrå området symboliserar utrymmet 
för de mänskliga handlingarna i en planprocess. Planprocessens moment är numrerade från 1-
5. Varje moment inkluderar även olika delar, vilka är markerade med en bokstav från a till e. 
Det vita området i modellen symboliserar de delaktiga aktörerna i den studerade 
planprocessen.   

Nedan kommer jag att diskutera hur varje del av den sociala strukturen kan tänkas påverka 
aktörerna och dess handlingsutrymme i planprocessen.      
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Sociala strukturer  

Maktstrukturer och  Lagar och regler 
ekonomiska resurser   

Utrymme för mänskligt handlande     
i planprocessen  

1.a Programuppdrag   
   

5. Prövning   Agenter:           1.b. Upprättande av program      
Riksantikvarieämbetet    1.c.  Programsamråd 

                        4.c Antagningsbeslut                     NUTEK                   1.d. Programgodkännande 
                 4.b Beslut om godkännande Stockholms länsstyrelsen    1.e. Programantagande 

4.a Upprättande av                  Norrtälje kommun 
antagandehandling   Hallsta pappersbruk   

               Medborgare                2.aUpprättande av DP 
Intresseföreningar       2.b. Samrådsbeslut     

 2.c Samråd  
3.c. Utställningstid   

3.b  Utställningsbeslut 3.a.Upprättande av utställnings-  
Traditioner        handling Kunskaper och  
och lokal kultur  erfarenheter                            

Figur 5.1.1 Modell över interaktionen mellan sociala strukturer och mänskligt handlande i en planprocess. 
Planprocessens steg är hämtade från: Structor 2007, s. 38    

Makt och ekonomiska resurser, som en del av den sociala strukturen, har spelat en stor och 
kanske avgörande roll i den studerade planprocessen. De ekonomiska resurser bruket besitter 
har gjort det möjligt att anlita experter för att genomföra utredningar och ta fram 
expertunderlag. Som bekräftas i en intervju med Per Bjurbom (avsnitt 4.4.2 Möte med 
platschefen på Hallsta pappersbruk, Per Bjurbom) har dessa konsulter haft en avgörande roll 
i planprocessen och i framtagandet av planförslaget. Med resurser och hjälp av experter har 
bruket haft möjlighet att utarbeta ett planförslag och att i förväg formulera argument riktade 
till olika parter. Dessa förberedelser får antas ha underlättat brukets möjligheter att påverka de 
övriga aktörerna i önskad riktning under förhandlingarna.   

Brukets starka ställning som den dominerande arbetsgivaren i Hallstavik och Norrtälje 
kommun, ger automatiskt även bruket en stor makt i planprocessen (enligt Gunnel Löfqvist på 
Norrtälje kommun, har dock inte bruket försökt påvisa eller utöva sin makt på andra aktörer). 
Bruket som den enda stora arbetsgivaren i Hallstavik gör regionen mycket sårbar för brukets 
framtida beslut. Något som bör diskuteras, men som ligger utanför ramen för denna uppsats, 
är betydelsen av en mer differentierad arbetsmarknad, och vilka insatser som görs för att 
underlätta och stödja etablerandet av fler små och medelstora företag.   

Makt kan också yttra sig i form av juridiska resurser. Sektorsområden har ofta betydande 
juridiska resurser för att genom lag skydda sina intresseområden, men få politiska och 
ekonomiska resurser för att delta i den faktiska planeringen. Ekonomiska resurser återfinns 
ofta hos privata aktörer som därmed får ett sort utrymme att själva forma planeringen och dess 
inriktning. En till synes viktig faktor är exploateringsföretagens relation till de politiska 
makterna, och dess möjligheter att påverka dessa i önskvärd riktning. Som nämnts ovan ökar 
dessa möjligheter med ökad kunskap och ekonomiska resurser.   
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Det är tydligt att rådande lagar och regleringar även har stor inverkan på aktörernas 
handlingsutrymme i planprocessen. Lagar och regleringar både möjliggör och begränsar 
aktörernas handlingsutrymme. Dessa kommer att diskuteras närmare i kommande avsnitt.  

En ytterligare del av maktstrukturerna är markägande. Markägandet är förenat med rätten att 
nyttja och bestämma over en resurs (avsnitt 3.3.1 Rätten att äga, nyttja och besluta om mark 
och bebyggelse). Bruket kan sägas ha rådighet över bostadsområdet öster om bruket, där en 
eventuell expansion av industriområdet är aktuell. En rådighet som dock är förenad med 
restriktioner i form av lagar, regler och förväntningar. Bruket är den dominerande ägaren 
vilket gör att bruket innehar en äganderätt och rätt att förfoga över området. Invånarna i 
området innehar, i enlighet med resonemanget, en lägre form av nyttjanderätt. Dessa äger inte 
sina bostäder utan ges endast rätt att nyttja bostäderna genom avtal med bruket. Dessa får 
därför automatiskt en lägre bestämmanderätt och därmed mindre möjligheter att påverka 
planeringen. Om marken öster om bruket varit i annan ägo hade förhandlingarna med största 
sannolikhet sett annorlunda ut. Mest troligt är att utbyggnaden då inte skulle vara möjlig att 
genomföra över huvudtaget.  

Kunskap och erfarenheter, sedd som en tredje komponent av den sociala strukturen, kan 
inverka på aktörer i en planprocess då dessa ursprungligen får antas ha skiljda kunskaper om 
landskapet, kulturmiljön och industrins förutsättningar. Dessa kunskaper formar aktörernas 
värderingar och utgångspunkter i planprocessen, och är troligtvis avgörande för vad som 
anses vara acceptabla förändringar och god hushållning med mark- och vattenresurser. Detta 
diskuteras vidare i följande avsnitt.  

Traditioner och lokal kultur, som en fjärde komponent av den sociala strukturen, har en 
förmåga att forma en plats. Precis som begreppet Locality (avsnitt 2.3 Platsens betydelse) 
förespråkar så finns det faktorer som gör platsen Hallstavik till en speciell plats. Den mest 
framträdande faktorn är den rådande bruksandan och brukets långa tradition i samhället. 
Hallstavik verkar till stor del präglas av människornas relationer och minnen kopplade till 
bruket. Brukets långa tradition i samhället verkar även ha skapat en viss gemensamhetskänsla 
bland invånarna, vilket med största sannolikhet även påverkar invånarnas förhållningssätt till 
bruket. Den stora acceptans dessa har visat för utbyggnadsplanerna, kan höra samman med 
bruksandans antagna ursprung från den gamla patriarkala sociala ordningen, där bruksägaren 
hade en stor bestämmanderätt och kontroll över arbetarna. Arbetarna visade under denna tid 
ofta en stor lojalitet mot bruket, vilken verkar leva kvar än idag. Detta blev tydligt dels under 
mina samtal med invånarna, men även de få yttringar som inkommit under samrådstiden kan 
vara ett tecken på lojalitet och acceptans. Dessa behöver dock inte spegla medborgarnas 
egentliga värderingar till planerna. Ofta finns inte tillräckligt starka motiv eller argument för 
att medborgare enskilt ska delta, eller ha möjlighet att påverka planeringen, vilket också kan 
vara en faktor till det låga deltagandet i samrådet bland samhällets invånare.   

5.2 AVVÄGNING MELLAN SKILDA INTRESSEN I PLANPROCESSEN  

En andra del av syftet var att beskriva industrins, den offentliga sektorns och medborgarnas 
värderingar och ståndpunkter i planprocessen. I detta avsnitt kommer jag, med utgångspunkt i 
det tidigare resonemanget om aktörers skilda värderingssystem, att diskutera de i denna studie 
inblandade aktörernas värderingar och incitament av att delta i planeringen. 
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Som beskrivits ovan hör en aktörs önskan eller strävan efter tillgång till en resurs till stor del 
samman med dess förhållande till och värdering av resursen.   

Förvaltande myndigheter har i allmänhet en stor kunskap om landskapet och bebyggelsens 
värden ur ett sektorperspektiv. Kulturmiljösektorns värdering av en kulturmiljö utgår främst 
från dess dokumentvärden och upplevelsevärden (avsnitt 3.3.2 Exempel på olika sätt att 
värdera en kulturmiljö). Dessa har därför många gånger lättare att uppfatta och uppskatta 
objekt i landskapet (ur ett sektorperspektiv), som de anser bör bevaras och vårdas för 
kommande generationer. Ofta saknas denna djupa kunskap hos allmänheten och hos andra 
aktörer, vilka därför får antas ha svårare att uppskatta dessa objekt och förstå värdet i 
bevarandet. Utgångspunkten för andra aktörer, som till exempel exploateringsföretag, är ofta 
miljöns indirekta och direkta bruksvärden och ekonomiska värden (avsnitt 3.3.1 Rätten att 
äga, nyttja, och besluta om mark och bebyggelse), vilka ofta är mindre centrala ur ett 
sektorperspektiv (till exempel för kulturmiljövården). Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
anses därför ofta en högre grad av förändring vara legitimt för att anpassa befintlig miljö till 
samtida krav och behov.   

Individers värderingar av en resurs utgår främst från dess optionsvärden (avsnitt 3.3.1 Rätten 
att äga, nyttja, och besluta om mark och bebyggelse). Optionsvärdet utgår från individens 
värdering av att i framtiden ha möjlighet att utnyttja ett specifikt markområde eller en 
bebyggelsemiljö. Optionsvärdet innefattar även individers värdering av ett objekt till nytta för 
andra än dem själva och för framtida generationer. Detta ter sig tydligt under mina intervjuer 
med invånarna. Invånarnas värdering av det berörda bostadsområdet var främst kopplat till 
dess personliga relationer till bebyggelsen. Många av de intervjuade ansåg även att industrins 
expansion var viktig för kommande generationer, trots att detta skulle få en stor inverkan på 
deras livssituation.   

Bruket med tillhörande bostadsområde omfattas av både allmänna och enskilda intressen 
(avsnitt 3.3.1 Rätten att äga, nyttja, och besluta om mark och bebyggelse). Industrins intresse 
av att expandera för ökad lönsamhet, och invånarnas intressen av att bo kvar i husen, kan ses 
som ett enskilt intresse. Men industrin omfattas även av ett riksintresse, vilket även gör den 
till ett allmänt intresse. Samma sak gäller bostadsbebyggelsen, då även detta område är 
utpekat till ett riksintresse för kulturmiljövården. På samma sätt kan industrin och 
bebyggelseområdet betraktas som både en privat och en kollektiv nyttighet (avsnitt 3.3.1 
Rätten att äga, nyttja, och besluta om mark och bebyggelse). I planeringen ska enligt lag de 
allmänna intressena beaktas om konkurrens mellan allmänna och enskilda intressen uppstår. I 
den studerade planeringsprocessen handlar det främst om att göra en avvägning mellan två 
allmänna intressen. En av den fysiska planerings uppgifter är att reglera och säkerställa 
individers och gruppers tillträde till en resurs. En stor utmaning i den fysiska planeringen är 
frågan om vilken typ av värde som ska vara vägledande för beslut rörande mark och 
bebyggelse.  

I en planeringssituation där många aktörer är inblandade, är det därför viktigt att bygga upp 
kunskap om, och förståelse för, andra aktörers värderingssystem och sätt att resonera, vilket i 
många fall kan vara avgörande för planeringens utfall. Mitt intryck är dock att det i allmänhet 
ofta saknas kunskap om objekts värden ur andra perspektiv än det egna.   

Som bekräftats i studien, och som nämnts ovan, handlar en stor del i förhandlingarna om att 
med utgångspunkt i den egna värdeuppfattningen, formulera argument för att påverka 
motpartens överväganden i det konkreta fallet. 
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Ett exempel på detta är den ansträngning bruket lagt ner på att ta fram utredningar för olika 
sektorsområden, och de långa förberedelser som gjorts, för att samla så mycket argument som 
möjligt från olika infallsvinklar, inför offentliggörandet av planerna och de kommande 
förhandlingarna.   

Att göra en avvägning mellan olika intressen och utgångspunkter innebär inte att alla 
inblandade parter får sina önskningar tillgodosedda. I en planprocess krävs det ofta 
kompromisser vilket kan innebära att vissa intressen får vika sig för andra intressen. Den 
genomförda studien har dock visat att skilda utgångspunkter inte nödvändigtvis behöver 
innebära hinder eller konflikter, utan det är snarare förhållandet mellan aktörerna som sätter 
gränser. Tydligt i studien är att samverkan, lyhördhet och en öppen kommunikation är 
avgörande för en framgångsrik och fungerande planprocess. Detta är även något som nämns 
och bekräftas under några av de intervjuer jag genomfört med de inblandande aktörerna 
(avsnitt 4.3 Ett nytt försök att bygga ut Hallsta Pappersbruk). Som Per Bjurbom (Platschef 
Hallsta Pappersbruk) uttrycker det så finns det inga hinder, utan det gäller att hjälpa varandra 
att komma fram till en lösning.      

5.3 RIKSINTRESSEN I PLANERINGEN  

En stor del av denna studie har kretsat kring hanteringen av de två riksintresseområdena. I 
detta avsnitt kommer jag därför att diskutera hur dessa två riksintresseområden har hanterats 
och hur dessa utpekanden kan påverka en planprocess.   

Denna studie har visats att det är av stor betydelse hur aktörer och beslutsfattare tolkar och 
nyttjar rådande lagar och regleringar, och hur aktiva varje instans är att hävda och bevaka sina 
intressen. Ett bra exempel på det är bestämmelserna om riksintressen. Utpekandet av 
bostadsområdet öster om industriområdet till ett riksintresse för kulturmiljövården, skulle ha 
kunnat hindra en utbyggnad av bruket om inte Länsstyrelsen vid ett senare skede utnämnt 
industriområdet till ett riksintresse för industriell produktion. Relaterat till det inledande 
resonemanget om sociala strukturer och mänskligt handlande (avsnitt 2.1 sociala strukturer 
och mänskligt handlande) kan det konstateras att en aktörs handlingar därmed påverkar övriga 
aktörers handlingsutrymme. Detta visar även på svårigheter som kan uppkomma när verken är 
olika aktiva med att utpeka och bevaka sina riksintresseområden. En konsekvens som kan 
uppstå av detta är att vissa sektorsområden automatiskt kan få företräde i planeringen, framför 
andra motstående intressen.   

När ett riksintresse utses, formuleras ofta en tillhörande motivtext och värdebeskrivning 
(avsnitt 4.1 Riksintressen i Hallstavik). Bestämmelserna säger att dessa områden inte får 
utsättas för ingrepp som påtagligt skadar områdets värden (avsnitt 3.2 Lagar och 
regleringar). Enligt min mening är riksintressets motivtext, värdebeskrivning och begreppet 
påtaglig skada, objekt för en subjektiv bedömning. Värdebeskrivningen går att tolka på 
många olika sätt, och vad som anses vara av påtaglig skada varierar med största sannolikhet 
mellan olika aktörer och beslutsfattare. Boende i ett specifikt område värderar med största 
sannolikhet inte området på samma sätt som kulturmiljövården, industrin eller utomstående 
besökare. En ytterligare fråga för diskussion är därför, vilka och vems värden det är som bör 
vara vägledande för beslut om bevaring eller förändring i den lokala miljön.   
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I många fall tror jag att det ur ett medborgarperspektiv är viktigare att ta hänsyn till lokala 
värdegrunder och lokala intressen, än sektorernas riksintressen. För medborgarna i Hallstavik 
till exempel, är det inte områdets kulturhistoriska värden som är av största vikt utan deras 
egna relationer, minnen och erfarenheter kopplade till bruket och bebyggelsen.    

Värderingen av landskapets innehåll kan variera över tiden, mellan grupper, med 
utbildningsnivå och med individers personliga erfarenheter, värderingssystem och ålder. 
Beroende på hur lagar och bestämmelser tolkas, vilka kunskaper och erfarenheter som finns 
och hur påverkade de beslutande aktörerna blivit under planarbetets gång, kan därför utfallet 
te sig olika. Avvägningen och värderingen av olika intresseområden kan därmed se olika ut, 
beroende på aktörerna och dess relation till varandra i det konkreta fallet. Tillämpningen av 
riksintressebestämmelser är många gånger komplicerad. Det är länsstyrelsen uppgift att göra 
avvägningen mellan de båda riksintresseområdena. Hur denna avvägning ska ske finns det 
inga egentliga riktlinjer eller bestämmelse om, utan det är upp till kommunens och 
länsstyrelsens tjänstemän och politiker att avgöra, från fall till fall.   

En från mitt perspektiv befogad fråga är betydelsen av att utse riksintressen utan vare sig 
någon framtida bevarandeplan, eller plan för hur området ska förmedlas till allmänheten. Det 
kan också diskuteras när ett riksintresseområde övergår från att enbart vara av ett 
sektorintresse, till att faktiskt bli ett betydelsefullt område för allmänheten och för riket. Ett 
riksintresseområde väljs ut av länsstyrelsen, eller av de ansvariga myndigheterna, utan någon 
direkt inverkan från invånarna. I många fall krävs det expertkunskaper för att förstå värdet i 
utnämningen. Kunskaper som sällan förmedlas till allmänheten. Många riksintresseområden 
tror jag därför förblir just sektorsintressen , snarare än riksintressen. Ett första steg att 
förvandla ett sektorsintresse till ett riksintresse, tror jag är att göra allmänheten medveten 
om vad som anses vara av värde i området.   

Många gånger ifrågasätts allmänhetens kännedom om riksintresseutnämningar. Enligt min 
mening är begreppet riksintresse främst ett begrepp som behöver användas av aktörer i 
planeringssammanhang. Att invånarna känner till innebörden i just begreppet, eller att ett 
specifikt område är utnämnt till riksintresse, är inte det väsentliga. Det väsentliga är att 
värdena i området förmedlas och kommer till gagn för invånarna.   

Enligt min tolkning av riksintresset för kulturmiljövården, består värdet i den bild den 
sammanlagda bebyggelsen, tillsammans med bruket utgör. Området i sin helhet speglar 
levnadsförhållandena under 1900-talets början. I området finns det tydliga gränsdragningar 
mellan arbetare- och tjänstemannavillor, vilket ger en bild av den tidens sociala skiktning. 
Som kompenserande åtgärder har en flytt av ett urval av arbetarbostäderna föreslagits. De 
föreslagna kompensationsåtgärderna i planprogrammet, är ett sätt att kompensera för de stora 
intrång, som vid en utbyggnad kommer att ske på riksintresset för kulturmiljövården. Stora 
delar av värdet (sett ur ett sektorperspektiv) i riksintresset kommer trots det att gå förlorat.   

Enligt min mening kommer, trots åtgärder, spåren av samhällets ursprungliga uppbyggnad 
och de tecken som idag finns på den tidens levnadsförhållanden och sociala skiktning att 
försvinna. För att förstå detta värde krävs dock en viss bakgrundskunskap. Om ingen 
information om samhällets ursprung finns tillgänglig för besökare får dessa många gånger 
antas ha svårt att uppfatta detta värde. De kompenserande åtgärderna innebär att delar av den 
kvarvarande bebyggelsen samlas, återuppbyggs och tillgängliggörs för framtida besökare. Om 
en bebyggelse tillgängliggörs och ansträngningar görs för att förmedla historien och värdet i 
bebyggelsen tror jag att det många gånger kan öka värdet för besökarna.  
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Det finns dock ingenting som säger att dessa insatser inte skulle kunna genomföras i det 
befintliga bostadsområdet.   

I den Kulturmiljökonsekvensanalys som gjorts (avsnitt 4.3.2 Påverkan på 
riksintresseområdet) konstaterades det att motiveringen till riksintresset består av relativa 
värden som social skiktning och levnadsförhållanden, som behöver en referensram för att bli 
uttryckliga. Att enbart bevara en hustyp, skulle därför innebära att det blir svårt att förstå den 
sociala skiktningen och hur samhället en gång var uppbyggt, då det inte längre går att se 
relationen mellan arbetare- och tjänstemannabostäder.   

För de boende i det berörda området kommer kompensationsåtgärderna knappast att medföra 
en värdeökning av bostadsområdet, utan dessa kan snarare ses som ett plåster på såren, och ett 
sätt att hålla kvar historien och minnena i bygden. Kompensationsåtgärderna är därmed också 
ett objekt för subjektiv värdering. Samtidigt som de kan innebära en värdeökning för en grupp 
människor kan de innebära det motsatta för en annan.   

Ett beslut om att bevara eller förändra ett område bör, enligt min mening, inte heller förbli ett 
statiskt beslut. Förutsättningarna i samhället förändras ständigt. Nya krav, kunskaper och 
erfarenheter förändrar ofta inställningen till objekt i landskapet. Beslut om att bevara eller 
förändra ett område bör därför vara under ständig uppdatering och anpassas till samtida krav 
och behov. En väsentlig del i bevarandearbetet tror jag även är att sprida kunskap och 
information om de delar i landskapet som bör värnas och vårdas, för att skapa en större 
förståelse hos allmänheten och hos andra sektorer.    

5.4 PLANPROCESSENS GENOMFÖRANDE  

En tredje del av syftet med denna studie var att studera hur den aktuella planprocessen drivs 
och genomförs. Den studerade planprocessen kan sägas vara av ett rationellt planeringsideal 
(avsnitt 3.4 Planprocessen). Planprocessen har främst drivits av bruket med syfte att skapa 
förutsättningar för ett i förhand angivet mål, en modern och konkurrenskraftig fabrik. 
Planeringen har i hög grad varit expertstyrd och växt fram i ett samspel mellan ett begränsat 
antal aktörer. Relationen mellan dessa aktörer verkar till synes dock ha varit konfliktfri och 
skett på ett öppet sätt. Kulturmiljövårdens och industrins mål kan även de sägas vara 
organiserade i enlighet med ett rationellt planeringsideal. Genom ett rationellt planeringsideal 
blir medborgare och andra intressenter utanför expertvärlden automatiskt föga delaktiga.  

I Plan- och bygglagen finns det bestämmelser om att medborgare, föreningar, företag och 
staten ska ha insyn och inflytande i planprocessen. Diskuteras kan dock huruvida dessa 
verkligen har möjlighet att påverka planeringens inriktning.   

Samråden är ett sätt att ge medborgarna ett ökat inflytande i planeringen, men ofta är dessa 
möten snarare ett tillfälle för beslutsfattarna eller exploatören att förankra sina planer hos 
allmänheten. Ofta är planeringens inriktning avgjord och beslut fattade, redan långt innan 
samrådsgenomförandet. Trots att stora ansträngningar ofta görs på att informera och förankra 
utbyggnadsplanerna hos berörda parter, är det befogat att fråga hur stora möjligheter dessa har 
att faktiskt påverka planerna. Som ett resultat av detta finns det i allmänhet därför ofta ett gap 
mellan invånarnas önskningar och värderingar och beslutfattarnas beslut  
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Trots att invånarna i det aktuella fallet har haft små möjligheter att påverka planerna kan det 
inte sägas finnas något tydligt gap mellan dessa två parter. Invånarna verkar överlag vara 
glada för att det satsas på bruket i Hallstavik. Om detta kan förklaras med den bruksanda som 
får antas råda i samhället, eller dessas förståelse för konsekvenserna av en eventuell 
företagsnedläggning, är ett objekt för vidare diskussion.   

Min uppfattning är att många tjänstemän på både lokal och regional nivå arbetar mycket med 
frågan, hur invånarna ska kunna bli delaktiga i planeringen, och hur tagna beslut skulle kunna 
genomföras med förankring hos invånarna. Mitt intryck är dock att mer energi läggs ner på att 
förankra redan tagna beslut, än att göra invånarna delaktiga i själva beslutsfattandet. Frågan är 
dock hur stor strävan egentligen är efter att göra invånarna delaktiga i själva beslutsfattandet. 
Kanske skulle detta enbart leda till att fler värderingar och åsikter måste integreras och 
kompromissas i processen. Graden av önskvärt medborgardeltagande skiljer sig säkerligen 
även åt mellan olika planeringsprojekt. I den studerade planprocessen bör det nämnas att det 
kan vara svårt att inbjuda invånarna till medbestämmande, då det har krävts expertkunskaper 
för att avgöra industrins behov och möjligheter till utbyggnad.    

5.5 NÅGRA AVSLUTANDE ORD  

Det börjar nu bli dags att runda av denna uppsats. I detta kapitel har jag försökt att ge svar på 
de frågeställningar studien utgått från genom att anknyta det empiriska materialet till de 
teoretiska resonemang som presenterades tidigare i uppsatsen.   

Den studerade planprocessen kan sägas vara av ett rationellt planeringsideal. Planprocessen 
har främst drivits av bruket med syfte att skapa förutsättningar för ett i förhand angivet mål, 
en modern och konkurrenskraftig fabrik. Planeringen har i hög grad varit expertstyrd och växt 
fram i ett samspel mellan ett begränsat antal aktörer.  

Studien har visat att en planprocess involverar många olika aktörer i samhället, vilka inte 
sällan har olika utgångspunkter och incitament av att delta i planeringen. Kulturmiljösektorn 
t.ex. utgår främst från ett objekts dokumentvärden och upplevelsevärden, exploateringsföretag 
utgår främst från ett objekts indirekta och direkta bruksvärden, medan det mest centrala för 
invånarna tycks vara ett objekts optionsvärden. En stor del av den fysiska planeringen handlar 
just om att göra en avvägning mellan dessa skilda intressen och utgångspunkter.   

Studien har även visat att beroende på hur lagar och bestämmelser tolkas, vilka kunskaper och 
erfarenheter som finns och hur påverkade de beslutande aktörerna blivit under planarbetets 
gång, kan planeringens utfall te sig olika. Avvägningen och värderingen av olika 
intresseområden kan därmed se olika ut, beroende på aktörerna och dess relation till varandra 
i det konkreta fallet. Detta blev tydligt i studien av de två riksintresseområdena. 
Tillämpningen av riksintressebestämmelser är många gånger komplicerad och beslutet hur 
dessa ska tillämpas i planeringen kan mer eller mindre säga vara objekt för en subjektiv 
bedömning.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns ett flertal faktorer som möjliggör och 
sätter gränser för aktörerna i planprocessen. 
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Aktörernas handlingsutrymme påverkas av maktresurser, ekonomiska resurser, kunskaper, 
erfarenheter, värderingar och lokala traditioner och rådande lagar och regleringar. Aktörerna 
kan även både möjliggöra och sätta gränser för varandras handlingar.   

Att göra en avvägning mellan olika intressen innebär inte alltid att alla inblandade parter får 
sina önskningar tillgodosedda. I en planprocess krävs det ofta kompromisser vilket kan 
innebära att vissa intressen får vika sig för andra intressen. Tydligt i studien är dock att skilda 
utgångspunkter inte nödvändigtvis behöver innebära hinder eller konflikter, utan det är 
snarare förhållandet mellan aktörerna som sätter gränser. Tydligt i studien är också att 
samverkan, lyhördhet och en öppen kommunikation är avgörande för en framgångsrik och 
fungerande planeringsprocess.    
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