
Kollektiv destinationsutveckling
ansvar & styrning

Nova nature skapar dynamiska, aktiva 
destinationer och boenden med naturen 
som utgångspunkt. Vi kombinerar 
fastighetsexploatering med lång erfarenhet 
från turism, upplevelser och kundvård.

Vi realiserar våra planer tillsammans 
med individer och företag som delar vår 
passion för platsen. Vi kallar det för kollektiv 
destinationsutveckling.

För att lyckas måste vi ibland utveckla mark, 
fördela resurser och sköta service på ett 
annat sätt än marknad och myndigheter är 
vana vid. Fortfarande enligt regler och lagar, 
men inte enligt praxis. 

Här förklarar vi vårt arbetssätt och tolkningar 
där det inte finns praxis att utgå ifrån. Och 
hur de linjerar med lagar för byggnation.
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Praxis
(’handling’, ’gärning’, ’göra’, ’handla’, ’uträtta’), sedvana, handling, 
tradition; i bl.a. beteendevetenskap, samhällsvetenskap och filosofi 
använt ... om individers eller gruppers handlande i anpassning till 
omgivningen.)

Det finns goda skäl till att praxis skapas och används. 
Den växer fram från att handlingar framgångsrikt når 
önskat resultat och blir värda att repetera. En praxis gör 
det enklare att samarbeta då fler förstår processen och 
ramarna. Den skapar förutsägbarhet för den som följer 
den. 

Den skapas där tillräckligt många handlingar utförs på 
samma sätt för att nå ett gemensamt mål. En igenkänning 
skapas med tiden och otydligheter i lagar prövas över tid i 
domstol.  

För fastighetsaffärer är vanligen det gemensamma målet 
en hög avkastning och ett tydligt, tidigt, avslut på projektet. 

Vi vill istället utveckla mark i samklang med miljön och 
människan i första hand. Vi har inte bråttom utan ser att vi 
är kvar på patsen. Vi har avkastningskrav också, men de 
kommer inte först. 
För oss passar det inte alltid att göra som andra redan 
gjort. Där det behövs så väljer vi istället ett annat sätt att 
realisera våra planer.

Saknas rättspraxis
(Avsaknad av den kunskap om gällande rätt som kan utläsas från 
domskäl från de högre domstolarna.)

Att som bostadsrätt uppföra byggnader för tillfällig vistelse 
har enligt våra undersökning genomförts på mer än 50 
andra platser i Sverige. 

Det saknas ändå lagstiftning, förarbeten och rättspraxis för 
när en bostadsrättsförening är att se som ”tillfällig vistelse” 
och när det är att se som ”boende”. Dessutom påverkas 
det av bygglovet formulering.

Det betyder att vi tvingas göra egna antaganden 
där vi tolkar det lagliga utrymmet för våra 
bostadsrättsinnehavare, föreningar och vår drift. 
Utan rättspraxis finns det helt enkelt inget annat sätt! 

Innan vi tar oss ann en fastighet för vi också en nära dialog 
med Byggnämnden på orten för att förstå deras syfte med 
detaljplan och området vi exploaterar på. Vi utför bara 
projekt där våra respektive målbilder är desamma.

Utifrån dessa har vi formulerat följande beskrivning 
av verksamhet med bygglov för tillfällig vistelse. Vid 
en prövning i domstol tror vi att utfallet visar att våra 
byggnader och dess användande följer bygglovet.

Ämne Praxis



Kollektivt 
På fastigheter med bygglov för tillfällig vistelse använder vi en kollektiv 
modell för exploatering. Jämfört med traditionell campingbyggnation 
skapar den fyra gånger högre kapacitet att ta emot turister per bädd 
och destination.

Resultatet blir fler möjligheter till gästnätter utöver våra delägares 
egna besök som turister. Vi växlar mark mot kapital och möjliggör 
investeringar som inte leder till direkt avkastning. De hjälper oss att 
utveckla platsen snabbare, göra större investeringar i service för att 
förlänga säsongen, ta större miljöansvar och minskar risken för att 
överexploatera. 

Tillsammans med kollektivet är vi attraktiva som exploatörer och 
skapar ökad turism på vackra platser. 

Möjlighet med ansvar

När vi bygger för tillfällig vistelse finns inte möjligheten för 
bostadsrättsinnehavaren att bo eller skriva sig på adressen. 
Bostadsrätterna görs tillgängliga för andra turister när de inte 
nyttjas av innehavarna och omfattningen byggnaderna får nyttjas av 
bostadrättsinnehavarna själva begränsas.  
Byggnaderna får endast användas som tillfällig vistelse enligt 
definitionen i PBL (Plan & Bygglagen). Inte bara för de ursprungliga 
bostadsrättsinnehavarna. Även ny medlemmar i föreningen måste 
iakta kraven på hur bostadsrätterna får användandas.

Här beskrivs hur vårt kollektiva sammarbete fungerar för att säkra 
detta, vilka verktyg som finns för att tidigt upptäcka något som inte 
fungerar, samt visar hur en felaktig användning kan korrigeras. 

Begreppslista

PBL  Plan & Bygglagen
Nova  Nova Nature Group AB (fn. Korpklinten AB) med   
  dotterbolag. Avtalspart för hyres och driftkostnader på   
  området. Exploatör av fastigheterna.
Kollektivet Medlemmar i föreningar som äger fastigheterna samt   
  Nova.
Förening Bostadsättsföreningar som äger fastigheter på   
  området 



Viktigt i PBL 
PBL:s kunskapsbank finns tillgänglig på Boverkets hemsida och anger 
vad som utgör tillfällig vistelse. Här finns den information som behövs 
för att förstå lagen. Vi tolkar de avsnitt som relaterar till våra projekt 
enligt nedan.

Tillfällig vistelse
När kommunen planerar för tillfällig vistelse så är det för att tillgodose 
eller skapa möjligheter för ökad turism. Det är en användning som 
tillskrivs kvartersmark i en detaljplan. Tillfällig vistelse kan användas 
för områden för tillfällig övernattning på hotell, vandrarhem, pensionat, 
campingstugor eller liknande.

PBL kunskapsbanken om tillfällig vistelse: ”Tillfällig vistelse har som syfte att tillgodose 
vistelse eller boende som inte är av varaktig karaktär. Det innebär verksamheter som 
bedrivs med syfte att tillhandahålla tillfälliga övernattningsmöjligheter. Verksamheten i 
sig är varaktig, medan övernattningarna är av icke varaktig karaktär. Inom användningen 
är det inte tillåtet med varaktigt boende och inte heller fritidshus.”

Sättet att bruka en byggnad
Gränsen mellan boende och tillfällig vistelse är definierat i PBL endast 
som att det ena är boende av varaktig karaktär, det andra är det 
inte. Skillnaden ligger endast hur de nyttjas och tar ingen hänsyn till 
utformningen av byggnaderna. 
PBL:s kunskapsbank jämför tillfällig vistelse i form av ett hotell med 
boende i lägenheter. En bedömning för hotell- / camping-stugor kan 
göras med samma resonemang: 

PBL kunskapsbanken om tillåtet användningssätt: ”Det avgörande vid bedömningen 
är syftet med verksamheten och hur den är tänkt att bedrivas. Tillfällig vistelse har som 
syfte att tillgodose vistelse eller boende som inte är av varaktig karaktär. Skillnaden 
mellan en bostad och ett hotell är därför att det första har som syfte att tillgodose 
varaktigt boende, vilket hotellet inte har.”
” Vid bedömningen saknar det normalt sett betydelse om lokalerna där verksamheten 
ska bedrivas har utformats och utrustats så att de klarar lagstiftningens krav avseende 
bostäder, till exempel tillgång till kök och badrum. Detta innebär att ett hotell som i sina 
rum har samtliga bostadsfunktioner ändå inte utgör en bostad eftersom syftet med 
hotell är att erbjuda tillfällig övernattning.”

Besökens längd
Längden på ett besök som räknas som tillfällig vistelse regleras inte i 
PBL. I stället anses tillfällig vistelse vara alla övernattningar som inte 
kan anses vara varaktig karaktär. 
PBL nämner b.l.a. inkvartering som kan spänna över väldigt lång tid 
(ex. flyktingförläggning), återkommande terminer men nämner även 
enstaka hotellnätter. Det utmärkande är att nyttjandet endast är 
tillgängligt under begränsad tid. Att det finns en tid då besöket upphör. 
PBL kunskapsbanken om begränsad, tillfälligt brukande av byggnad: ”I användningen 

ingår olika typer av förläggningsboenden så som internat eller elevhem på skolor, 
logement inom militären, härbärgen eller liknande. I användningen ingår även 
anläggningsboenden för asylsökanden och genomgångsboenden i form av 
förläggningsboende för nyanlända som sökt asyl, fått uppehållstillstånd och ännu inte 
fått ett eget boende. Dessa verksamheter är varaktiga men boendet erbjuds under en 
begränsad tid och ska därför ses som en tillfällig vistelse.”

BRF som upplåtelseform 
I PBL nämns uttryckligen att kommuner inte kan påverka 
upplåtelseformen på kvartersmark. Hur en fastigheten ska ägas kan 
kommunen altså inte reglera. 

PBL kunskapsbanken om ägande av fastigheter: ”Detaljplanen kan inte reglera vilken 
upplåtelseform bostäder inom planområdet ska komma att ha. Det går inte heller att 
styra vem som får eller inte får köpa eller äga en fastighet i detaljplan.”

§



Det är fritt att utrusta byggnader för 
tillfällig vistelse och de kan ägas på 
alla sätt. Det är enbart att de möter 
bygglovets krav och efterföljande 
användande som regleras i detaljplan.  



Andra myndighetskrav 
När man bedriver uthyrningsverksamhet följer vissa skyldigheter. Bland 
flera så behövs hänsyn tas till lag om hotell- och pensionatrörelse samt 
lag om den officiella statistiken. Båda relaterar till verksamheter för 
tillfällig vistelse. Dessa myndighetskrav möts med hjälp av Nova med 
dotterbolag enligt åtaganden i förmedlingsavtal som upprättas med 
bostadsrättsföreningarna. Nova med dotterbolag ansvarar för de lagförda 
skyldigheter, de belastar därför inte övriga kollektivet.

Lag om hotell- och pensionatrörelse
Vår uthyrning görs med hotelltillstånd. Rubricerad lag baseras på byggnad 
där verksamhet bedrivs. Vårt kollektivs medlemmar hyr ut sina bäddar 
via vår förmedling. Föreningens samlade bäddar är fler än 7 varför Novas 
verksamhet kräver hotelltillstånd. 

Lag (1966:742)
1 §   Denna lag äger tillämpning på hotell- och pensionatrörelse. Med hotell- och 
pensionatrörelse avses i denna lag yrkesmässig verksamhet med ändamål att 
tillhandahålla tillfällig möblerad bostad.

Lagen gäller ej
   1. bostad som tillhandahålles som ett led i verksamhet för vård, tillsyn, utbildning eller 
uppfostran,
   2. ensligt belägen, obemannad stuga som står till allmänhetens förfogande för tillfällig 
övernattning,
   3. på campingplats belägen, enkelt utrustad stuga utan vatten och avlopp som uthyres 
till allmänheten som tillfällig bostad.

Med hotell eller pensionat avses i lagen byggnad eller lägenhet, vari hotell- eller 
pensionatrörelse drives. Lag (1977:463).

Tillstånd m.m.
2 §   Hotell- eller pensionatrörelse, som är avsedd att samtidigt ta emot minst nio gäster 
eller som omfattar minst fem gästrum, får drivas endast av den som har tillstånd av 
Polismyndigheten. Tillstånd meddelas för hotell- eller pensionatrörelse i viss byggnad 
eller lägenhet.
...

Lag (2001:99) om den officiella statistiken.
Som näringsidkare inom hotellverksamhet är vi rapporteringskylda till SCB 
enligt ovan lag. I rapporteringen ingår total kapacitet, antal ankomster, 
antal gästnätter, omsättning med mera. Rapporteringen är offentlig och 
ger möjlighet till insikt i antal gästnätter samt hur byggnaderna erbjuds på 
marknaden. 

§



Frivillig uthyrning?
Krav som ställts i bygglov för uppförandet av byggnader skall uppfyllas. 
Våra ramar för uthyrning är enligt vår uppfattning betydligt striktare 
än PBLs krav för tillfällig vistelse. Utfallet säkras med ekonomiska 
incitament i form av besparingar för driftkostnader och ersättning 
vid uthyrning utav bostadsrätt. Tllsammans med en strukturerad 
uppföljning med åtgärdsförslag till föreningarna leder dessa till att 
bygglovets bestämmer möts.

Vi lockar bostadsrättsinnehavare som önskar vara en del i en 
hållbar destination för att det känns rätt och som vill ingå i ett större 
kollektiv med ansvar för platsen. Där uthyrning både är ett etiskt 
stälningstagande och en ekonomisk fördel. 
För att göra kravet på tillfällig vistelse mätbart så förväntas en 
genomsnittlig bostadsrättsinnehavare önska hyra ut minst 75% av 
årets nätter. Det motsvarar ett eget nyttjande på maximalt tre månader 
utspritt över ett år. Det är så vitt vi kan bedömma högre krav än PBL 
ställer. 

Viss rörlighet finns kvar
Familjer och individer som är bostadrättsinnehavare uppskattar 
möjlighet att anpassa nyttjande för att följa familjens och livets 
varierade behov. Därför finns inledningsvis ingen absolut minsta-
uthyrningstid för den individuella bostadrsättsmedlemmen. Detta 
fungerar under förutsättningen att föreningens accumulerade 
tillgänglighet för för uthyrning fortsatt är 75% eller mer.

Alternativet med tvång ger tydlighet, men det skulle begränsa 
medlemmens möjlighet att nyttja boendet på alla sätt som PBL och 
bygglovet tillåter.

Rörlighet som jämnar ut sig
Vi tror att en medlemsfamilj kommer ha en med livet varierande vilja att 
hyra ut. Vissa år är det kanske rent av endast en inkomstkälla, medan 
andra är man på plats lite mera. Mellan alla medlemmar i föreningen, 
Novas ekonomiska incitament till föringen och tydliga kommunikation 
så uppskattar vi att föreningens mål om 75% tillgänglighet för 
uthyrning kommer att överträffas. 

Ansvaret ligger hos föreningen
Ansvaret ligger på fastighetsägaren, alltså på föreningen. Det är 
föreningen som äger mark och byggnader. Därmed har de också 
ansvaret för att byggnaderna nyttjas på det sätt som de fått bygglov till. 
Det är föreningens samlade resurser som skall göras tillgängliga för 
tillfällig vistelse. Under förutsättning att hela föreningen når tillräcklig 
kapacitet för gäster som inte är medlemmarna så behövs därför ingen 
ytterligare reglering. 

Sättet tillåter variationer för nyttjandet för de individuella ägarna. Alla 
våra ägare har ju andra, stadigvarande, boenden annars. Dessa hus är 
ett boende för tillfälliga besök helt enkelt, men antal nätter kan variera 
över tid.

Transparent och korrigerbart
Nova delar statistik från tillgänglighet och nyttjande med SCB. Det 
är ett lagkrav för hotell och campingverksamhet och siffrorna är 
tillgängliga för kommun och andra som vill ta del av den. 

Årsvis avstämning görs med föreningen rörande eget nyttjande och 
tillgänglighet för andra. Då kan eventuella problem identifieras i tid, 
exempelvis om tillgängligheten för uthyrning är för låg. Vid behov så 
hjälps vi åt för att göra de förändringar som krävs för att fortsätta möta 
nyttjandekraven för byggnaderna. 

Kanske har vi fel?! Visar det sig att en förening inte möter ramarna för 
sitt bygglov och riskerar ett föreläggande från kommunen vid tillsyn så 
kan förändringar göras både i förmedlingen och föreningarna, enskilt 
eller tillsammans. 
Om det behövs så ser vi det i god tid, och kan hjälpa föreningen med 
rekommendationer och tillvägagångssätt.

Tvingande avtal
Visar det sig att föreningen inte möter kraven för tillfällig vistelse 
någon gång i framtiden så behöver förändringar göras. Hyresavtalen 
kan då kompletteras med en minsta uthyrning för varje individ som 
tillsammans garanterar att föreningens uthyrning motsvarar 75%. 
Det finns också möjlighet för föreningen att vilkora uthyrningen i 
stadgan för att på så vis tvinga fram större andel tillgänglighet för 
uthyrning.






