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Sammanfattning 

Studien omfattar fyra fallstudier, i form av detaljplaner från tre kommuner i Västra Götaland. 
Detaljplanerna har enskilt huvudmannaskap på allmän plats, och varje fallstudie omfattar en 
kartläggning och analys av genomförandeprocessen för allmän plats. Dokument som 
granskats är plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, avtal 
(exploateringsavtal/markanvisningsavtal) och förrättningsakt. Avslutningsvis utfördes ett 
platsbesök i varje planområde, med en okulär besiktning.   
Som kunskapsgrund har inläsning skett av förarbeten, SOU:er, lagkommentarer, 
Propositioner samt tidigare studier med inriktning mot enskilt huvudmannaskap. Äldre 
lagstiftning har studerats, som äldre plan- och bygglagen från 1987, för att få kunskap om 
den lagstiftning som detaljplanerna i studien omfattas av. 
 
Studien har sin utgångspunkt utifrån två examensarbeten från år 2012, som omfattade ett 
liknande ämnesområde. Skillnaden i denna studie är att avtalen lagts till som ett ytterligare 
dokument, för att skapa en helhetsbild av genomförandeprocessen för allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. Kvalitativ metod med ett hermeneutiskt synsätt har använts, där 
texttolkning varit det centrala tillvägagångssättet, för att förstå kommunens bakomliggande 
intentioner för allmän plats.  
 
Analyser av textdokumenten har genomförts för att undersöka om de innehåller samma 
sakfrågor. Syftet var att se hur genomförandeprocessen är sammansatt, och hur tydligt 
kommunen säkerställer sina intentioner för allmän plats från plankarta till verklighet.  
I de genomförda fallstudierna har vi sett att kommunerna använder avtal för att till viss del 
reglera utformningen av allmän plats, och endast delvis utnyttjar möjligheten att ange 
planbestämmelser om utformningen i plankartan.  
 
Vi har också sett att intentionerna för allmän plats i plankartan inte alltid stämmer överens 
med plan- och genomförandebeskrivningarna. Trots det har platsbesöken visat att 
anläggningarna för allmän plats är genomförda i enlighet med detaljplanen. Erfarenheter vi 
fått med oss är att platsbesök är en viktig del vid kontakt med detaljplaner. Platsbesöken 
gav oss en bättre förståelse för kommunens intentioner när textdokumenten tolkades och 
möjliggjorde bedömningen av den allmänna platsens tillgänglighet.  Det är något vi anser 
borde användas mer, även då nya detaljplaner upprättas för att planlägga 
markanvändningen. 
 
Genomförandeprocessen från plan till verklighet är en komplex process. Processen 
innehåller flera olika delar, där god kommunikation mellan olika tjänstemän är viktigt för att 
intentioner i detaljplanen inte ska "riskera" att ändras eller falla bort. Kommunen bör därmed 
bevaka varje upprättat dokument i genomförandeprocessen, för att säkerställa intentionerna 
och minska risken att verkligheten inte blir som kommunen hade planerat. 
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From Plan to Reality  
- An overview of the implementation process of a public place, with a 
single principal responsibility in a public place 

Abstract 
The study comprises four case studies, in the form of detailed plans from the three 
municipalities in Västra Götaland. The detailed individual has principal responsibility in a 
public place, and each case study includes a survey and analysis of the implementation 
process of a public place. Documents that have been reviewed are flat map, planning and 
implementation description, contract ( development agreements / land use agreements ) and 
ordinances. Finally a visit was performed in each planning area, by a visual inspection. 
Preliminary work, SOU 's, lagkommentarer , Propositions and previous studies focusing on 
individual principal on public places, has been read  to get a knowledge base for the study. 
Older laws have been studied, such as the elderly Planning and Building Act 1987, in order 
to know the legislation of the detailed plans that are subject of the study.  
 
The study has its origins from two theses from the year 2012, which covered a similar subject. 
The difference in this study is that the agreements been added as an additional document , 
to create an overall picture of the implementation process of a public place with a single 
principal responsibility. Qualitative method with a hermeneutic approach has been used, 
where text interpretation has been the central approach, to understand the municipality's 
underlying intentions for public places. 
 
Analyses of the text documents have been conducted to investigate whether they contain the 
same issues. The aim was to see how the implementation process is complex, and how clearly 
municipality ensures its intentions for the general location of the plane map into reality. In 
completed case studies we have seen that municipalities use the agreement to partially 
regulate the design of public space, and only partial use of the possibility to enter the planning 
regulations on the design of plan map.   
 
We have also seen that the intentions in the general location plan map, doesn´t always agree 
with the planning and implementation descriptions. Despite this, the site visits revealed that 
the facilities for the public space is implemented in accordance with the plan map. The 
experience we had with us is that site visits are an important part in contact with the plans. 
Site visits gave us a better understanding of the municipality's intentions when text 
documents interpreted, and assess accessibility in public places. It's something we think 
should be used more, even when new detailed plans drawn up.  
The implementation process from plan to reality is a complex process. 
 
The process includes several different parts, where communication between officials is 
important to intentions of zoning should not to change or fall away. The municipality should 
therefore monitor each document established in the implementation process, to ensure the 
intentions and reduce the chance that reality will not be that the municipality has planned.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
När en detaljplan upprättas ska en huvudman anges för de allmänna platserna. Huvudregeln 
är att kommunen är ansvarig för anläggandet samt drift och underhåll av allmän plats som 
exempelvis gator, natur och lekplats. När kommunen är huvudman i detaljplanen ska de 
enligt lag ange användande och utformning av den allmänna platsmarken.1 Anledningen är 
att kommunen har rätt att ta ut ersättning för anläggande av den allmän plats från 
fastighetsägarna. Därför är det betydelsefullt för fastighetsägarna att få reda på utformningen, 
för att i förväg kunna bedöma vilka kostnader som den allmänna platsen kan innebära.2 När 
detaljplanen innehåller enskilt huvudmannaskap, får kommunen ange bestämmelser för hur 
den allmänna platsen ska utformas och användas. Men det är inget lagligt krav.3  

Idag råder en oklarhet bland kommunerna kring användandet av kommunalt eller enskilt 
huvudmannaskap på allmän plats, vilket uppmärksammades av Boverket som år 2014 gjorde 
en uppföljning av de huvudmannaskapsfrågor som inkommit från kommunerna.4 Inom 
ämnesområdet "huvudmannaskap innebär svårigheter" framkom att kommunerna använder 
enskilt huvudmannaskap även när särskilda skäl saknas. Antydningar som Boverket fick, var 
att flera kommuner använder enskilt huvudmannaskap för att slippa kostnaderna. 
Kommunen har då undvikit att planlägga vissa områden, och ibland planlagt områden med 
kvartersmark för att överlåta ansvaret på fastighetsägarna. Det har inneburit att 
fastighetsägarna fått ansvara för kostnader som egentligen är kommunens ansvar.5  

För att se hur kommunen använder särskilda skäl, gjordes år 2015 en undersökning kring 
vilka skäl som kommunerna använder när de överlåter huvudmannaskapet på 
fastighetsägarna. Det visade sig i resultatet att flera kommuner använder skäl som är ogiltiga.6 
Särskilda skäl finns inte reglerat i lagstiftningen, utan här gäller istället de skäl som formulerats 
i praxis och förarbeten.7 

Problemen med enskilt huvudmannaskap i praktiken har uppmärksammats i en studie från 
2016. Problem som kommuner upplevt är bland annat att flera samfällighetsföreningar är 
inaktiva, som gör det svårt att föra en dialog med föreningen. Det har förekommit att 
föreningarna motarbetat kommunen, där de försökt att privatisera de allmänna platserna och 
hindrat tillgängligheten för allmänheten.  Ett annat problem är att fastighetsägarna kan 
uppleva en orättvisa, när de måste betala både för den egna vägen och skatt för de 
kommunala vägarna.8 

Trots att det är enskilt huvudmannaskap i detaljplanen, förekommer det att kommunerna går 
in och tar hand om drift och underhåll av den allmänna platsen. Det händer att kommunen, 
i utbyte mot underhållet, tar över statsbidraget som föreningen får för vägarna. Det gör att 
användande av enskild huvudman inte uppfyller någon funktion. Efterkontroller om 
anläggningar blivit genomförda enligt detaljplan, är något som är en förekommande brist. 

                                                 
1 PBL(2010:900) 4 kap. 5 § 
2 Prop.1985/86:1 s. 563 
3 PBL(2010:900) 4 kap. 8 § pkt. 2 
4 Boverkets spaningar 2014 (140410) Huvudmannaskap innebär svårigheter se källa "Boverket ref. 1" 
5 Boverkets spaningar 2014 (140410) Huvudmannaskap innebär svårigheter se källa "Boverket ref. 1"  
6 Franzon, Anna & Lindqvist, Kristina. (2015) 
7 Prop. 2009/10:70 s.199 
8 Axelson, Robin & Wangerås, Simon (2016)  
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Orsaker som tagits upp är att det saknas resurser, att kommunen litar på att allmänheten hör 
av sig om något är fel, eller att kommunen litar på att bygglov inte ges innan en gata blivit 
framdragen till fastigheten.9     

År 2012 utfördes två studier om allmänna platser med enskilt huvudmannaskap. Syftet i de 
båda studierna var att se om de allmänna platserna blev genomförda enligt kommunens 
intentioner. Totalt har fem olika kommuner granskats som använder enskilt 
huvudmannaskap. I resultaten visade det sig att standarden i stort sett följde kommunens 
intentioner.10  

Problematiken med enskilt huvudmannaskap har uppmärksammats både i tidigare 
examensarbeten och av Boverket. Det har varit grunden för genomförandet av denna studie, 
där perspektivet med enskilt huvudmannaskap breddas ytterligare. Studien omfattar en 
granskning av hela genomförandeprocessen, från plan till verklighet.   

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om kommunens intentioner i detaljplanerna blir 

verklighet när enskilt huvudmannaskap används för allmän plats. Studien ska ge en förståelse 

för hur genomförandeprocessen för allmän plats i detaljplan ser ut, och visa hur kommunen 

säkerställer att intentionerna för allmän plats blir genomförda.   

 

För att få en förståelse för genomförandeprocessen, grundas studien på fyra frågor i olika 

steg.  

● Hur väl stämmer plan- och genomförandebeskrivningarna överens med plankartan?  

● Hur följs detaljplanens intentioner för allmän plats upp i avtal och ansökan till 

lantmäteriförrättning? 

● Hur handlägger lantmätaren ansökan förrättningen? Vilka prövningar görs och vilka 

beslut tas? 

● Hur följs anläggningsbeslutet upp i praktiken? 

1.3 Avgränsningar 
Studien ska ge en bild av hur genomförandeprocessen ser ut från plan till verklighet. Arbetet 
omfattar fyra fallstudier i form av detaljplaner, där en djupare granskning utförs av dokument 
som har betydelse för detaljplanens genomförande. Detaljplaner som valts ut är lokaliserade 
i Västra Götaland.  
En ytterligare avgränsning är att studien endast berör gemensamhetsanläggningar ovan jord, 
på grund av att en okulär besiktning ska utföras i planområdena. Det innebär att en 
granskning av vatten- och avloppssystem inte tas med i arbetet. För att det ska finnas 
möjlighet att jämföra planer och avtal med verkligheten, har tre olika kriterier använts i 
undersökningen. 
 
Kriterier som använts är: 

                                                 
9 Axelson, Robin & Wangerås, Simon (2016) 
10 Maja Ivarsson, Rosalie Sandahl, Hanna Ternevall (2012) och Emil Berglund och Simon Törnqvist (2012) 
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● Planens genomförandetid ska vara utgången 

● Detaljplanen ska omfattas av enskilt huvudmannaskap på allmän plats 

● Detaljplanen ska ha ett tillhörande avtal (exploateringsavtal eller markanvisning)  som 

reglerar ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör, i frågor om 

detaljplanens genomförande. 

1.4 Tidigare studier 

År 2015 genomförde Franzon och Lindkvist en undersökning om hur landets kommuner 
hanterar särskilda skäl och hur kommunen motiverar användandet av enskilt 
huvudmannaskap för allmän plats. För att få fram en bredare bild av hur användandet av 
enskilt huvudmannaskap såg ut, gjordes en totalundersökning över landets 290 kommuner. 
Totalt fick författarna fram 173 detaljplaner från 85 olika kommuner med planer i olika 
planskeden. För att dela upp skälen som redovisades i planerna, gjordes en kvalitativ 
innehållsanalys där olika svarskategorier ställdes upp. Metoden användes för att tolka vart 
kommunerna lägger mest tyngd när de motiverar sitt val av enskilt huvudmannaskap.  
 
Planer som studerades var huvudsakligen upprättade för bostadsändamål.  
Av undersökningen framkom att kommunerna använder sig av 56 olika skäl som delades 
upp i 27 svarskategorier. De redovisade skälen delades till sist in i “lagenliga” respektive “icke 
lagenliga skäl”.  Resultatet visade att 48 % av planerna samt 55 % av kommunerna saknade 
särskilda skäl.11 Befolkningsmängden i varje kommun visade sig ha betydelse för om 
kommunen väljer enskild huvudman. Det visade sig att kommuner med färre än  
30 0000 invånare använder enskilt huvudmannaskap oftare än kommuner med högre 
invånarantal.12 
 
År 2012 undersökte Ivarsson, Sandahl och Ternevall konsekvenserna av att kommunen 
använder enskilt huvudmannaskap i sin planläggning för allmänna platser. De kontrollerade 
även om kommunens intentioner med detaljplanen blivit genomförda i verkligheten. I 
undersökningen gjordes ett slumpmässigt urval av 15 olika detaljplaner från två olika 
kommuner i Västra Götaland. För att få en övergripande bild över genomförandeprocessen 
granskades intentionerna i detaljplanerna, plan- och genomförandebeskrivningar samt 
tillhörande förrättningsakter. Författarna genomförde intervjuer med de två kommuner som 
bidragit med detaljplaner, och skickade även ut en enkät som handlade om enskilt 
huvudmannaskap, till samtliga kommuner i Sverige.   
 
I resultatet framkom att intentionerna i de granskade detaljplanerna till största del uppfyllts 
och att tillgängligheten varit god till de allmänna platserna. Utformningen av naturmark har 
i vissa fall lämnats oreglerade och inte blivit genomförda. I undersökningen visade det sig att 
kommunerna använder enskilt huvudmannaskap i större omfattning än vad lagstiftningen 
medger. Den vanligaste anledningen kommunen anger för enskilt huvudmannaskap är 
fritidshusområden, vilket dock har lagligt stöd. Ett ytterligare konstaterande som författarna 
kom fram till, var att utformning av allmän plats regleras tydligt i plan- och 

                                                 
11 Franzon, Anna & Lindqvist, Kristina. (2015) s 39 
12 Ibid s 48 
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genomförandebeskrivningen, men mindre tydligt i plankartan som är det juridiskt bindande 
dokumentet.13 
 
År 2012 skrev Berglund och Thörnqvist ett examensarbete där allmänna platser med enskilt 
huvudmannaskap undersöktes, för att se om de intentioner som fanns i detaljplanerna 
genomfördes i verkligheten. Totalt undersöktes elva detaljplaner från tre kommuner i Västra 
Götaland, där detaljplanerna jämfördes med förrättningsakter som gjorts för området. Det 
utfördes även ett platsbesök på planområdena för att se hur planerna genomförts i 
verkligheten, och hur tillgängligheten upplevdes på platsen.  
 
Studien visade på att kommunens avsikter med planen i stort sett blivit genomförda, men att 
det förekommer avvikelser och att tillgängligheten till den allmänna platsen varierar mellan 
kommunerna.  Ingen av de studerade planerna redovisade några särskilda skäl för 
användandet av enskilt huvudmannaskap.  
 
Som ett delmoment gjordes en enkätundersökning som riktades mot 
lantmäterimyndigheterna i Västra Götaland för att se hur deras granskande roll såg ut i 
detaljplaneprocessen, samt hur rollen fungerade i samarbetet med kommunerna.  
Det framkom att det kommunala lantmäteriet har ett närmare samarbete med 
planavdelningen och är något grundligare i sin granskning av detaljplaner, i jämförelse med 
det statliga lantmäteriet. När det gäller prövning av väsentlighetsvillkoret följer 
förrättningslantmätaren i grunden de planbestämmelser som anges i detaljplanen, och har 
uppfattningen att utförts en prövning i samband med planframtagandet. Det innebär att 
prövningen av villkoret ibland bortses eftersom det uppfattas vara prövat i detaljplanen. 14   
 
År 2013 undersökte Thorstensson och Ödman om användandet av delat huvudmannaskap 
utökats i kommunerna efter införandet år 2011, samt hur fördelningen av enskilt respektive 
kommunalt huvudmannaskap ser ut bland kommunerna. Totalt undersöktes 1513 
detaljplaner för att få fram fördelningen av kommunalt och enskilt huvudmannaskap.  
Resultatet av studien visade att 1197 av de undersökta detaljplanerna redovisade kommunalt, 
297 med enskilt och 19 med delat huvudmannaskap. För de planer där delat 
huvudmannaskap användes, genomfördes en intervju med respektive planansvarig.  I studien 
framkom även att det vanligaste ändamålet på anläggningar som förvaltas av enskilda, är 
lokalgator samt natur- och parkområden. 
 

  

                                                 
13 Ivarsson, Maja; Sandahl,  Rosalie;  Ternevall, Hanna (2012) 
14 Berglund, Emil & Törnqvist, Simon (2012) 
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2 Metod 
När en studie genomförs i ett vetenskapligt sammanhang krävs det att vetenskapliga metoder 

används. Metoden ger svar på vilken väg forskaren följt för att genomföra sin undersökning 

samt hur framställning, bearbetning och analysering av den insamlade informationen utförts. 

För att en metod ska kunna användas i vetenskapliga sammanhang är målet att de är 

upprepningsbara, individoberoende och kontrollerbara.15 

Inom vetenskaplig forskning, kan metodinriktningen vara antingen kvantitativ eller kvalitativ. 

Metodvalet beror främst på vilket syfte studien har. En kvantitativ metod kännetecknas av 

en studie där information kan mätas eller värderas numeriskt.16  Esaiasson beskriver en 

kvantitativ metod som att "undersökningen baseras på likvärdiga och därmed jämförbara 

uppgifter om så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras 

med siffror".17 Metoden är inriktad mot att förklara händelsens utbredning där experiment, 

enkätstudier och statistiska metoder är typiska datainsamlingsmetoder.18,19 

 

En kvalitativ metod har sin grund i hermeneutiken där en grundligare beskrivning och 

tolkning görs av ett ämnesområde, för att skapa en djupare förståelse för det som avses att 

undersökas. Kjaer Jensen beskriver kvalitativ metod som "[...] sådana metoder som i första 

hand syftar till att beskriva ett fenomen och dess egenskaper så grundligt som möjligt".20  

Typiska tillvägagångssätt vid genomförandet av en kvalitativ studie är intervjuer, 

observationer men det kan också genomföras som en textanalys. Vid en textanalys lyfter 

forskaren fram det viktiga innehållet i en aktuell text, och skapar en förståelse och förtydligar 

dess budskap.21  

 

Enligt författarna Blomquist och Hallin, kan en vetenskaplig studie utformas enligt fyra 
huvudsakliga metoder:  

 Fallstudie: en fördjupad studie av ett ämnesområde, i syfte att fördjupa kunskapen och 

göra detaljerade beskrivningar av ett sammanhang i verkligheten.  

 Kvantitativ studie ger en övergripande bild av ett ämnesområde utifrån ett större antal 

exempel. 

 Experiment är en studie av ett specifikt fall, där skapas en situation som är typisk för 

ett visst fenomen, och det studeras vad som händer vid en manipulering av 

situationen.22  

 Aktionsforskning handlar om lösning av verkliga problem, där forskaren själv är 

delaktig.  

 

                                                 
15 Björklund och Paulsson, (2013) s. 14 
16 Björklund och Paulsson, (2013) s. 15 
17 Esaiasson m.fl. (2012) s. 197 
18 Kjaer Jensen (1991) s. 6 
19 Blomkvist och Hallin (2015) s. 56 
20 Kjaer Jensen (1995) s. 6 
21 Esaiasson m.fl. (2012) s. 211 
22 Blomquist och Hallin (2015) s.67 
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I vetenskapliga sammanhang är begrepp som validitet, reliabilitet och objektivitet olika mått 

för att bedöma kvaliteten av en studie.23 Validitet innebär ett säkerställande av att det som 

studeras är relevant, "vi mäter det vi påstår att man mäter".24 Reliabilitet är noggrannheten i 

mätinstrumentet, ett säkerställande av att samma värde återkommer om det görs en 

upprepning av samma undersökning. Objektivitet är ett mått på hur forskarens egna 

värderingar påverkar studien.25 För att koppla ihop teori och verklighet i vetenskaplig 

forskning används arbetssätten induktion och deduktion. Induktion innebär att forskaren 

utgår från verkligheten och försöker hitta mönster som kan ligga till grund för utvecklandet 

av en ny teori.26 Angreppssättet har en fast förbindelse med empirin och kan utföras utan 

bundenhet till en befintlig teori. När studien utgår från en befintlig teori kallas arbetssättet 

deduktivt. Forskaren prövar teorin genom att ställa olika hypoteser, där teorin antingen 

verifieras eller falseras. En studie kan också pendla mellan de två arbetssätten. Då kallas det 

för abduktion.27  

 

För att tolka en lagtext kan olika tolkningsmetoder användas. Det första alternativet är en 

objektiv tolkning (bokstavstolkning), där tolkaren främst tittar på hur texten är skriven för att 

förstå lagtexten. Det andra alternativet är subjektiv tolkning som innebär att den som tolkar 

texten försöker få fram vad lagstiftaren hade för avsikt med textutformningen.  

Tredje alternativet är en teologisk tolkning där tolkaren letar efter de ändamål som lagen är tänkt 

att uppfylla. 

 

Vid avtalstolkning används i grunden liknande utgångspunkter som vid tolkning av lagtext 

För att förstå ett avtal måste det innehålla svaren på frågorna Vem (vilka har ingått i avtalet), 

Vad (vad avtalar parterna om), När (när ska de avtalade prestationerna utföras), Var (var ska 

det utföras).28 Språkinriktad analys är en granskning av avtalets språkmässiga utformning 

och det som sägs i texten är det som anses vara gällande.29 Norminriktad analys används då 

avtalen är ofullständiga, hjälp hämtas då från den dispositiva lagstiftningen för att 

komplettera avtalet.30 Vid ändamålsinriktad analys läggs fokus på vilket ändamål avtalet vill 

uppfylla. För systematisk analys studeras avtalet som helhet för att förstå syftet och därefter 

förstå de mindre delarna.   

2.1 Metodval 
Metoder som ligger till grund för studien är en kvalitativ texttolkning, bildtolkning genom en 
okulär besiktning, avtalstolkning samt en juridisk metod. Arbetssättet som använts har varit 

                                                 
23 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2013) s. 61 
24 Peter Esaiasson m.fl. (2012) s. 57 
25 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2013) s.61 
26 Ibid. (2013) s. 64 
27 Patel och Davidsson (2011) s. 24  
28 Ramberg, Jan & Ramberg, Christina. (2010) s. 16-17 
29 Ibid. (2010) s. 148 
30 Ramberg, Christina & Ramberg, Jan (2010) s. 74  
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induktivt, där empiriskt material samlats in från verkligheten för att skapa en ny teori om hur 
genomförandeprocessen fungerar. Induktion är en fördel när ett nytt ämnesfält ska utforskas, 
där empirin från verkligheten används för att utveckla förståelsen för ett veklighetsproblem. 
Innehållet i det empiriska materialet styr sedan hur den nya teorin utformas.   
Dessa metoder och arbetssätt har tillämpats på fyra fallstudier i form av detaljplaner. I varje 
fallstudie har en kartläggning och analys gjorts av genomförandeprocessen för allmän plats, 
med enskilt huvudmannaskap.  
 
Kvalitativ texttolkning och avtalstolkning har utgjort de främsta verktygen för att skapa 
förståelse för vad planhandlingar (plankarta, plan- och genomförandebeskrivning) samt 
dokument (avtal och förrättningsakt) förmedlade. 
Juridisk metod användes vid datainsamlingen för att få förståelse för den lagstiftning som 
var gällande då detaljplaner och avtal i respektive fallstudie upprättades.   
 
Vid avtalstolkningen användes både systematisk analysmetod och den språkinriktade 
analysmetoden. Anledningen var att de grundläggande frågorna Vem, Vad, När och Var 
fanns besvarade i alla fyra avtalen. Författarna bedömde därmed att språkinriktad metod var 
mest aktuell för tolkning av texten, och att det skriva ordet låg till grund för vad parterna 
kommit överens om i avtalet. Valet av systematisk metod berodde på att avtalen var 
uppbyggda kring ett system inriktad inom markexploatering. För att förstå det 
bakomliggande syftet med avtalet, skapades först en förståelse för helheten, för att därefter 
gå djupare in i detaljerna.   
 
I studien har ett induktivt arbetssätt använts för att skapa en egen uppfattning av 
genomförandeprocessen, och undvika att låsa studiens utbredning kring en befintlig teori. 
Teorin har därmed formulerats utifrån empiriska utredningar av plankarta, planbeskrivning, 
genomförandebeskrivning, avtal, förrättningsakter och även av fotografier från platsbesöken 
i varje planområde.  
 
Kvalitativ bildtolkning har använts genom en okulär besiktning som utfördes på varje 
planområde. Verklighetsbilden användes därefter för att få en ny förståelse när en ny 
omtolkning genomfördes av textmaterialet.   
När platsbesöken utfördes användes en kamera för att skapa empirisk data. Detta är ett 
effektivt sätt att minnas vad som upplevdes på platsen, istället för att enbart förlita sig på 
anteckningar. När bild och text kombineras kan läsaren skapa en djupare förståelse, jämfört 
med när endera texten eller bild används.  

2.2 Tillvägagångssätt och urval 
Studien omfattar fyra detaljplaner från tre olika kommuner i västra delen av Västra Götalands 
län. Plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, avtal och förrättningsakt har undersökts 
samt besök på platserna har genomförts. Fallstudien omfattar två detaljplaner från Strömstad 
samt en från Uddevalla respektive Mellerud. 
 
För att samla in kunskap om lagstiftningen kring allmän plats och exploateringsavtal, 
användes inledningsvis en juridisk metod. Inläsning och fördjupning genomfördes av bland 
annat äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) för att få en förståelse för lagstiftningen som gällde 
mellan åren 2005 och 2007, då avtalen och planerna som är med i studien upprättades. 
Förståelsen för den äldre lagstiftningen var betydelsefull även för det fortsatta 
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tolkningsarbetet, eftersom utformningen av kartor och textdokument styrdes av 
lagstiftningen som gällde då. Andra dokument som studerades var förarbeten, SOU:er, 
propositioner och lagkommentarer. Studier från år 2012 som behandlade liknande 
ämnesområde har också använts, för att få en bild av vilka tidigare slutsatser som 
framkommit i ämnet. 
 
I samband med kunskapsinsamlingen startade arbetet med att söka efter detaljplaner som 
uppfyllde studiens kriterier. Kriterierna som användes var att: det ska vara enskilt 
huvudmannaskap på allmän plats, det ska finnas ett genomförandeavtal till detaljplanen och 
genomförandetiden ska vara utgången. Sökningen började inledningsvis i de östra 
kommunerna eftersom målet var att utvidga den tidigare undersökning från år 2012 (som 
studerade de västra kommunerna i länet). Kommunernas hemsidor användes som en 
utgångspunkt, för att hitta aktuella planer till studien. Kommuner som saknade detaljplaner 
på hemsidan kontaktades via telefon.   
 
Ett par veckor in i arbetet resulterade i att de östra kommunerna saknade detaljplaner som 
uppfyllde de ställda kriterierna i studien. För att få fram material fick studien ändra fokus och 
istället omfatta de västra kommunerna. Här användes samma tillvägagångssätt som tidigare, 
där kommunernas hemsidor användes i första hand och telefonkontakt då det saknades 
detaljplaner på hemsidan. När fyra detaljplaner med tillhörande avtal samlats in började 
sökningen efter förrättningsakterna som upprättades i samband med detaljplanens 
genomförande. För att hitta förrättningsakterna besöktes lantmäteriet i Uddevalla, där vi fick 
tips och råd om hur sökningen kunde utföras i programmet GeoVy.  
 
När alla textdokument samlats in, började inläsningen av plankartor, planbeskrivning, 
genomförandebeskrivning, avtal och förrättningsakter. Vid inläsning och tolkning av kart- 
och textmaterialet, var fokus endast inriktat på delar som berörde allmän plats inom 
planområdet.  
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Figur 1 visar hur tillvägagångssättet 
såg ut när dokumenten tolkades från 
plan till verklighet. Inledningsvis 
undersöktes vilka 
markanvändningsbestämmelser som 
användes för allmän plats i 
plankartan. Eftersom plankartan är 
ett juridiskt bindande, är det viktigt 
att förstå innebörden av 
planbestämmelserna.  
För att förstå kartan lästes och 
tolkades planbeskrivningen. Där 
framkom intentionerna som 
kommunen hade med allmän plats 
och vilket syfte planen skulle 
uppfylla. 
 
Planbeskrivningen medförde att 
plankartan blev lättare att förstå, 
eftersom beskrivningen förklarade 
den bakomliggande tanken med 
bestämmelserna.   
Information från planbeskrivningen 
användes därefter vid tolkning av 
genomförandebeskrivningen. I 
genomförandedelen framgick hur 
kommunen tänkt genomföra 
intentionerna när det gäller allmän 
plats, och vem som skulle ansvara 
för olika åtgärder.  
 
Efter att plankarta, plan- och genomförandebeskrivning analyserats, genomfördes en 
granskning av hur avtalet var upprättat. Avtal som granskades var exploateringsavtal och 
markanvisningsavtal. Med hjälp av planhandlingarna bildades en uppfattning om vad som 
skulle genomföras kring allmän plats, och hur det skulle genomföras. Det underlättade 
tolkningen av avtalsinnehållet.  
 
För att förstå hur avtalen reglerade ansvaret mellan kommun och exploatör, användes 
informationen som framkommit i karta, plan- och genomförandebeskrivning. Förståelsen 
för avtalen var viktig, eftersom avtalet är juridiskt bindande och reglerar ansvarsfördelningen 
mellan exploatör och kommun.  
Det var också viktigt för att kunna läsa och förstå förrättningsakten, eftersom avtal och 
genomförandebeskrivning ofta låg till grund för ansökan och fungerade som yrkande i 
förrättningen. Ansökan följdes därefter upp i förrättningen, där tolkning gjordes av 
förrättningslantmätarens prövningar och de beslut som förrättningen ledde fram till.     
 
När kart- och textmaterial undersökts genomfördes ett platsbesök i varje planområde. 
Besöken var det som gjordes avslutningsvis i undersökningen. Syftet var att jämföra 

Figur 1 Tillvägagångssättet vid tolkning av kart- och textmaterial. Källa: Therese 
Johansson 
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intentionerna för allmän plats i kart- och textmaterialet, med det som var utbyggt i 
verkligheten.  
Vid platsbesöket genomfördes kontrollmätningar på lokalgator och gång-/cykelvägar där det 
angavs förslag på bredd och standard. Det gjordes en bedömning av områdenas tillgänglighet 
för allmänheten, och om placeringen av park och naturmarken stämde överens med 
plankartan. För att återge platsernas utformning och tillgänglighet på ett tydligt sätt togs flera 
bilder på planområdena. Bilderna var till hjälp för att minnas vad som upptäcktes och hur 
tillgängligheten bedömdes i varje planområde.  
 
Vid visuell metod är valet av teknisk utrustning ett betydelsefullt moment, det kan påverka 
utfallet av det empiriska data som studien ger. Inför studien ska det övervägas om en 
stillbildskamera eller en videokamera kommer ge den data som efterfrågas. Detta beslut är 
viktigt eftersom det i samband med produceringen av bilderna läggs en grund för 
redovisningen. När bilder produceras handlar det om att bilderna måste få en mening, det 
som studeras ska synas i bilderna. Bildmaterialet kan användas tillsammans med 
anteckningarna, för att göra analysen både djupare och bredare.  
 
Efter platsbesöken lästes kart- och textmaterialen på nytt, för att kontrollera om något 
missats vid första genomläsningen. Vid andra genomläsningen hade vi en annan förståelse 
för textens innehåll, eftersom vi nu hade en bild av hur planområdet var gestaltat. Det 
skapade en djupare förståelse för kart- och textmaterialet, och även för de intentioner 
kommunen hade med den allmänna platsmarken.   
Trovärdigheten i studien har säkerställts genom att båda författarna tillsammans har granskat 
och analyserat materialet, och fört diskussioner i varje delmoment i undersökningen. 

 

2.4 Metoddiskussion 
Det främsta problemet som uppstått i arbetet har varit användandet av äldre detaljplaner. 
Kriterier som ställdes i studien var att detaljplanen skulle ha utgången genomförandetid, 
enskilt huvudmannaskap på allmän plats, samt ett tillhörande avtal (exploateringsavtal eller 
markanvisningsavtal, också kallat genomförandeavtal).  
Det innebar att planerna inte fick vara upprättade senare än år 2010 för att vara med i studien. 
Eftersom genomförandetiden på detaljplaner är minst fem år, enligt plan- och 
bygglagstiftningen.  
 
När detaljplaner skulle väljas, var hemsidorna för varje kommun ett problem eftersom de 
hade varierande innehåll. Några kommuner redovisade enbart nyantagna detaljplaner, och 
inga planer som var äldre än år 2012. Andra kommuner visade endast aktuella detaljplaner 
som var under samråds- eller granskningsskedet. Dessa begränsningar har inneburit 
svårigheter med att få fram detaljplaner, som samtidigt uppfyllde alla tre kriterier. 
 
För att få tag på detaljplaner kontaktades ett 20-tal kommuner, som inte hade äldre planer 
på sina hemsidor. I samtalen har vi pratat med olika tjänstemän som exploatörer och 
planarkitekter. När vi ringde till kommunerna var det svårt att få kontakt med personer som 
hade kunskap om ämnet som efterfrågades. Det innebar att mycket tid har lagts på att få 
kontakt med tjänstemän, vilket indirekt har påverkat studiens inriktning och urval av 
detaljplaner.  
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Flera detaljplaner som uppfyllde kriterierna med enskilt huvudmannaskap och utgången 
genomförandetid, saknade ofta genomförandeavtal. Vid telefonsamtalen med tjänstemännen 
framkom olika anledningar till att genomförandeavtal saknades . Exempel som framkom var 
att avtalen ansågs överflödiga eftersom besluten från lantmäteriet följde detaljplanen, att 
åldern på planerna spelade roll för hur noga det var med upprättande av avtal. Tjänstemännen 
nämnde också att kommunen visste om att exploatören gärna ville genomföra en detaljplan, 
för att säkra sin position även i framtiden.  Lågt exploateringstryck och omvandlingsområden 
var också vanliga orsaker.  
 
Denna kvalitativa undersökning har inneburit en hel del texttolkning. När en granskning görs 
av allmän plats i detaljplan är en av intentionerna att det ska vara tillgängligt för allmänheten.  
Bedömningen av tillgänglighet går inte att tolka i text, utan är en del som endast kan bedömas 
genom ett besök på de undersökta planområdena. 
I metoden genomfördes först en undersökning av allt kart- och textmaterial, för att skapa en 
uppfattning av vilka intentioner som skulle uppfyllas för allmän plats enligt detaljplan. 
Platsbesöket utfördes sedan som en avslutande del för att jämföra det vi fick fram i texten 
med verkligheten. Besöket bidrog till att vi fick en bredare bild av förutsättningarna i 
området. Det bekräftade också informationen som vi hade hittat i kart- och textmaterialet.  
 
Anledningen till att platsbesöket genomfördes sist var att det skulle fungera som en sista 
jämförelse, där de tolkade intentionerna för allmän plats i texten, jämfördes med 
verkligheten.  Det svåra med att göra en kart- och texttolkning inledningsvis i studien, var att 
vi saknade uppfattning om hur planområdet var uppbyggt. Utan platsbesöket var det svårt 
att ta till sig information från karta och text, eftersom vi inte hade någon förståelse för hur 
området var gestaltat. Det gick att förstå vilka åtgärder som skulle utföras på den allmänna 
platsen, men inte anledningen till varför åtgärderna skulle göras på ett visst sätt.  
Platsbesöken gjorde att vi såg kart- och textdokumenten med andra ögon och fick en helt 
annan förståelse. Det blev lättare att ta till sig informationen, då planen blev satt i ett 
sammanhang och när vi fick se hur förutsättningarna var i planområdet.  
 
Platsbesöken gav en ny bild av innehållet i kart- och textmaterialet, som innebar att vi tolkade 
texten och informationen på nytt sätt. Efter förståelsen av platsbesökens betydelse inser vi 
att det hade underlättat om platsbesöken utförts tidigare i studien. Det finns inga nackdelar 
med att utföra ett platsbesök innan en ny text granskas. Det finns bara fördelar, eftersom en 
verklighetsbild skapar en bredare förståelse för en karta och skriven text.  Besöken kan med 
fördel utföras både inledningsvis och i slutet av studien, för att få med sig en bra helhetsbild 
av verkligheten.  
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3 Teori 
I detta kapitel redogörs den lagstiftning som är relevant i studien för att ge läsaren en bättre 
förståelse för detaljplaner, avtal och förrättningsakter. Eftersom avtal (exploateringsavtal och 
markanvisning) och planer i studien är upprättade enligt en äldre lagstiftning, kommer inblick 
att ske i de bestämmelser som låg till grund för utformning och innehåll. Först görs en 
genomgång av plan- och bygglagen (PBL) där bland annat grunderna för en detaljplan 
kommer redogöras. Därefter beskrivs den rättsliga grunden för avtal och hur det tillämpas, 
samt lagändringar som skedde 1 januari 2015.  

Studien har en inriktning mot enskilt huvudmannaskap, där fastighetsägarna ansvarar för de 
allmänna platserna. Därmed kommer bestämmelser i anläggningslagen att användas eftersom 
lagen blir aktuell vid samarbete mellan fastighetsägare.  

3.1 Plan- och bygglagen 
Studien innebär en granskning av detaljplaner som är upprättade mellan åren 2005 - 2007. 
Eftersom detaljplanerna upprättades före 2 maj 2011, innebär det att äldre plan- och 
bygglagen (ÄPBL) från år 1987 ligger till grund för utformningen av de utvalda 
detaljplanerna. Varje utvald detaljplan har även ett tillhörande avtal.  
Före år 2015 fanns ingen lagstiftning kring avtalens innehåll och utformning.31 Avtalen är 
därmed upprättade enligt en rättslig grund och de så kallade exploatörsparagraferna, se  
vidare i avsnitt 3.3.2 och 3.3.3. 
 
I kapitlet kommer hänvisningar ske till den nya plan- och bygglagen (PBL) från 2011. Om 
det finns betydande skillnader i lagstiftningen mellan ÄPBL och nya PBL, kommer det att 
förtydligas i texten.   
 
ÄPBL infördes år 1987 och ersatte bland annat den tidigare byggnadslagen från 1947. Syftet 
med lagändringen var att förenkla och modernisera regelsystemet, samt ge den enskilda 
individen ett större ansvar och frihet.32 Den 2 maj 2011 gjordes en ytterligare lagändring som 
resulterade i den PBL som är gällande idag. I den inledande paragrafen i PBL framgår lagens 
syfte om en långsiktigt hållbar livsmiljö för dagens och morgondagens människor. För att 
uppfylla syftet finns regler om hur mark, vatten och byggnader ska planläggas för att skapa 
ett hållbart samhälle där enskilda människors frihet främjas, inte begränsas.33 Reglerna i PBL:s 
andra kapitel har kopplingar till miljöbalken, där hänsyn till riksintressen, mark- och 
naturresurser, samt miljökvalitetsnormer är viktiga delar i planeringen.34 
 
I PBL regleras fyra olika typer av planer. Plantyperna är regionplan, översiktsplan, detaljplan 
och områdesbestämmelser. Utöver de lagreglerade plantyperna finns även de som inte 
regleras i lagen. Exempel på planer som inte regleras i lag är illustrationsplaner och 
områdesplaner.35 Eftersom studien kommer fokusera på en granskning av detaljplaner 
kommer övriga plantyper att ligga utanför studien. 

                                                 
31 Ulfvarsson Östlund, Maria (2002) s. 7 
32 Prop. 1985/86:1 s. 2 
33 PBL(2010:900) 1 kap. 1 § 
34 PBL(2010:900) 2 kap. 2 § och 10 § 
35 Nyström, Jan & Tonell, Lennart (2012) s. 194 
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I PBL utförs en grundläggande avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. Det görs 
för att bestämma den lämpligaste markanvändningen ur allmän synpunkt.36 Allmänna 
intressen är sådant som intresserar allmänheten, exempelvis natur och kultur. Enskilda 
intressen handlar om äganderätten, där varje enskild fastighetsägare har ett egendomsskydd 
som regleras i regeringsformen.37 Det måste alltid finnas en balans mellan vad som är bäst 
sett ur allmän synvinkel i förhållande till de enskilda intressena. Det kallas för 
proportionalitetsprincipen.   

3.1.1 Detaljplan 

Före ÄPBL fanns två olika plantyper, stadsplan och byggnadsplan. Stadsplaner användes 
inom tätort där kommunen var huvudman, och byggnadsplaner reglerade bebyggelse utanför 
tätorten där fastighetsägarna var huvudman.38 I samband med antagandet av ÄPBL, slogs de 
två plantyperna ihop till det gemensamma begreppet detaljplan.  
Avsnittet kommer beskriva vad en detaljplan är, vem som har ansvar för planläggningen, 
vilka planhandlingar som ska vara med, samt vilka planbestämmelser som är obligatoriska 
och frivilliga i en detaljplan. 
 
Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter kring markanvändningen, både mellan 
kommun och fastighetsägare och fastighetsägarna emellan. Planer används för att pröva om 
ett specifikt område är lämpligt för nybyggnation, eller om befintlig bebyggelse är lämplig att 
bevara eller förändra. Via en detaljplan kan kommunen även reglera utformningen av 
bebyggelsemiljön.39 Markanvändningen som hushåller med resurser på bästa sätt och är 
lämpligast ur allmän synpunkt, ska alltid ges företräde.40  Målet är att planläggningen av mark 
och vatten ska resultera i en markanvändning som är mest lämplig, sett till beskaffenhet, läge 
och behov och med hänsyn till hushållningsbestämmelserna.41  
 
Detaljplanen ska med hjälp av planbestämmelser redovisa en grundläggande 
markanvändning. I plankartan ska det göras en uppdelning av kvartersmark, allmän plats, 
och vid behov, vattenområden. Det är ett obligatoriskt innehåll, se vidare i avsnitt 3.1.1.3. 
Kvartersmark är mark som är avsedd för uppförande av bebyggelse.42 Allmän plats är mark 
avsett för ett gemensamt behov, som exempelvis kan vara parkmark eller gator.43 
 

3.1.1.1 Ansvar för planering 

I Sverige har kommunerna det huvudsakliga ansvaret för den fysiska planeringen. Även 
staten kan till viss del påverka planeringen genom de nationella miljömålen, samt utse 
områden för riksintressen m.m. I planprocessen är det Länsstyrelsen som tillvaratar statens 
intressen.  
 

                                                 
36 PBL(2010:900) 2 kap. 1 § 
37 RF (2011:109) 2 kap. 15 § 
38 Boverket, PBL kunskapsbanken se källa "Boverket ref 2" 
39 PBL(2010:900) 4 kap. 2 § 
40 PBL(2010:900) 2 kap. 2 § 
41 PBL(2010:900) 2 kap. 2 § 
42 Julstad, Barbro (2011) s. 63 
43 PBL(2010:900) 1 kap. 4 § 
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Vid upprättande av detaljplan har kommunen den huvudsakliga rätten att bestämma var, när 
och om ett område ska planläggas. Det kallas för det kommunala planmonopolet.44 
 

3.1.1.2 Detaljplanehandlingar 

I en detaljplan ska det finnas en plankarta med planbestämmelser. Kartan ska visa hur 
planområdet är uppdelat och vilka bestämmelser som ska gälla inom planområdet.45 
Plankartan är den grundläggande delen i en detaljplan, där bestämmelser om markens 
användning redovisas. Kartan är det juridiskt bindande dokumentet, och underlättar vid 
framtida handläggning och prövning av bygg-, mark- och rivningslov.46 Den får inte vara mer 
detaljerad, eller omfatta ett större område än vad som behövs för att uppnå planens syfte.47 
 
För att förstå plankartan och planförslagets innebörd, ska det finnas en planbeskrivning som 
ska förtydliga och motivera de valda planbestämmelserna i plankartan. Planbeskrivningen ska 
redogöra för planens syfte och förutsättningar. Det ska även framgå om detaljplanen avviker 
från översiktsplanen och vilka överväganden som legat till grund för planens utformning.48 
Detta ska ske med hänsyn till planens konsekvenser och motstående intressen.49 För att öka 
förståelsen för detaljplanen kan även illustrationsmaterial finnas med som ett komplement.50 
 
I genomförandebeskrivningen ska tekniska, organisatoriska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga frågor redogöras, som har betydelse för att planens genomförande ska ske 
på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.51  
 
Övriga dokument som vanligtvis finns med är miljökonsekvensbeskrivning, bullerutredning, 
fastighetsförteckning och grundkarta. Studien omfattar en granskning av dokument som 
omfattas av genomförandeprocessen, där plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, 
avtal och förrättningsakter ingår. Därmed kommer ingen närmare beskrivning ske av övriga 
handlingar i studien. 
 
Ändringar som gjorts från ÄPBL till dagens PBL, är att genomförandet ska vara en del av 
planbeskrivningen istället för en separat del. Anledningen är att planeringen och 
genomförandet ska få en bättre koppling mellan varandra och att genomförandefrågor ska 
beaktas tidigt i planeringen.52 
 
År 2015 tillkom nya bestämmelser i PBL som innebär att kommunen ska redovisa om de 
avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra en markanvisning. Information om avtalets 
huvudsakliga mål och vilka konsekvenser det innebär om avtalen helt eller delvis ligger till 
grund för planens genomförande ska redovisas i planbeskrivningen.53Andra ändringar är att 
detaljplanen ska redovisa en fastighetsvis konsekvensbeskrivning, för att ge fastighetsägarna, 

                                                 
44 PBL(2010:900) 1 kap. 2 § 
45 PBL(2010:900) 4 kap. 30 § 
46 PBL(2010:900) 4 kap. 15 § 
47 PBL(2010:900) 4 kap. 32 § 
48 Boverket, allmänna råd 1996:1 (2002 års revidering) s. 55 
49 PBL(2010:900) 4 kap. 33 § 
50 PBL(2010:900) 4 kap. 33 § 
51 PBL(2010:900) 4 kap. 33 § 
52 Zeteo lagkommentar, PBL 4 kap. 33 § 
53 PBL(2010:900) 4 kap. 33 § 3 st 



Från plan till verklighet - En helhetsbild av genomförandeprocessen av allmän plats, med enskilt 
huvudmannaskap 

 15 

samt övriga berörda, en möjlighet att se vilka konsekvenser som detaljplanens genomförande 
innebär för varje berörd fastighet.54    
 

3.1.1.3 Planbestämmelser 

I PBL finns regler för vilka bestämmelser som måste finnas med, och vilka bestämmelser 
som är frivilliga att ha med i en detaljplan.55 Det viktigaste kapitlet där planbestämmelser 
redogörs är PBL:s fjärde kapitel. Kapitlet är uttömmande på all reglering en kommun får 
använda i en detaljplan. Det innebär att alla planbestämmelser måste ha stöd i fjärde kapitlet 
för att vara giltiga.56 Bestämmelser som inte omnämns i detta kapitel är därmed utan verkan. 
I förarbetena till den äldre plan- och bygglagen pågick en diskussion om planbestämmelser:  
 
“Det första steget kan lämpligen innebära ett beslut om markens användningsändamål (bostäder, industri, 
fritidsbebyggelse, trafikanläggningar etc.), tillåten exploateringsrätt samt den huvudsakliga förläggningen av 
service, parkmark och trafiksystem. Även genomförandetiden bör bestämmas. Kommunen kan i detta steg 
behöva få lösningsrätt till viss mark enligt 6 kap. för att t.ex. påbörja gatu och ledningsbyggen. [...]”57  
 
Obligatoriska 
När en plankarta upprättas, finns bestämmelser som måste vara med för att förstå 
plankartans innebörd. Det som är obligatoriskt att ha med i en plankarta framgår av PBL 4 
kap. 5 §. Det som framgår i paragrafen är: att gränser ska anges för kvartersmark, allmän plats 
och när behov finns, vattenområde. Om kommunen är huvudman för allmän plats, ska 
utformningen och användningen av den allmänna platsen anges. Användningen ska också 
bestämmas för kvartersmark och vattenområden.58 
 
Huvudmannaskap för allmän plats ska alltid bestämmas. Om kommunen inte är huvudman, 
ska det tydligt framgå under plankartans administrativa bestämmelser för att bli gällande.59  
 
Genomförandetiden för detaljplanen är en obligatorisk bestämmelse,  som anger den tid 
inom vilket planen ska genomföras. Tiden får anges till minst 5 år och max 15 år.60 
Detaljplanen är bindande för både kommun och fastighetsägare. Under genomförandetiden 
har fastighetsägarna en garanterad rätt att få bygga i enlighet med detaljplanen.  Det innebär 
att kommunen är skyldig att lämna bygglov för åtgärder som är inom detaljplanens ramar.61 
Kommunen får inte ändra eller upphäva planen under genomförandetiden förutom då det 
uppstår ett behov av stor allmän betydelse.62 I sådana fall har fastighetsägarna rätt till 
skadestånd för bland annat förlorad byggrätt.63 När genomförandetiden gått ut fortsätter 
detaljplanen att gälla, fram till dess att kommunen ändrar eller upphäver planen.64 
 

                                                 
54 Zeteo lagkommentar PBL 4 kap. 33 § 3 st 
55 PBL kunskapsbanken (2014) se källa "boverket ref. 3" 
56 PBL(2010:900) 4 kap. 1 § 
57 Prop. 1985/86:1 s. 593 
58 PBL(2010:900) 4 kap. 5 § 
59

 PBL(2010:900) 4 kap. 7 § 
60 PBL(2010:900) 4 kap. 21 § 
61 Julstad, Barbro(2011) s.  65 
62 PBL (2010:900) 4 kap. 39 § 
63 Plan-och bygglagen SFS(2010:900) 14 kap 9 § 
64 PBL- kunskapsbanken se källa "Boverket ref 4" 
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Frivilliga 
De frivilliga bestämmelserna får användas i detaljplanen, om det behövs för att lättare uppnå 
planens syfte.65 Frivilliga bestämmelser framgår i PBL 4 kap 6-19 §§. Kommunen kan 
använda bestämmelserna för att göra en närmare reglering kring exempelvis bebyggelsens 
utformning, storlek och utförande. Det finns två begränsningar för hur mycket detaljplanen 
får reglera. Det ena är att detaljplanen inte får vara mer detaljerad än vad som behövs för att 
uppnå syftet med detaljplanen. Det andra är att planen ska ta hänsyn till befintliga 
äganderätts- fastighets- och bebyggelseförhållanden.66 

3.1.1.4 Fastighetsplan 
I ÄPBL fanns ett eget planinstrument som kallades fastighetsplan. Syftet med 
fastighetsplaner var att ge en helhetsbild över den framtida fastighetsindelningen inom ett 
område och av en eventuell framtida fastighetssamverkan. Planinstrumentet användes för 
områden där det skulle upprättas en GA, servitutsrätt, ledningsrätt eller liknande rättighet.67 
Planen skulle ha en påskyndande effekt genom möjligheten att införa bestämmelser som var 
tvungna att följas.68 
 
I samband med den nya PBL som kom i maj 2011, upphävdes fastighetsplan som 
planinstrument och ersattes med möjligheten att använda fastighetsindelningsbestämmelser 
i detaljplan.69 Bestämmelsen finns i PBL 4 kap. 18 §. 

3.1.2 Huvudmannaskap för allmän plats 

I varje detaljplan ska det alltid anges en huvudman för allmän plats. I maj år 2011 infördes 
även möjligheten att ha delat huvudmannaskap för allmän plats. Huvudregeln är att 
kommunen ska vara huvudman och ansvara för anläggande, drift och underhåll av den 
allmänna platsmarken.70 Ansvaret kan även överlåtas till samfällighetsföreningar eller 
fastighetsägare i form av enskilt huvudmannaskap. För att det ska bli giltigt måste kommunen 
redovisa särskilda skäl för avvikelsen.71 Det finns tre olika skäl som anses vara giltiga enligt 
praxis.72 
Det är om:   

● området som ska byggas är ett fritidshusområde,  

● det finns tradition eller  

● om angränsande område har enskilt huvudmannaskap.  

3.1.2.1 Kommunalt huvudmannaskap 
När kommunen är huvudman för allmän plats, har den en skyldighet att se till att allmänna 
platser byggs ut i takt med att bebyggelse färdigställs.73 Andra skyldigheter kommunen har är 

                                                 
65 PBL- kunskapsbanken, se källa "Boverket ref. 3"  
66 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) s. 34 
67 ÄPBL 6 kap. 3 § 
68 Prop. 1985/86:1 s. 209 
69 SOU 2009/10:170 s. 201 
70 PBL(2010:900) 4 kap. 7 § 
71 PBL(2010:900) 4 kap. 7 § 
72 Kompetensinsatser gällande ny plan-och bygglag, M 2010:01 s. 2, se källa "Boverket ref. 5"   
73 PBL(2010:900) 6 kap. 18 § 
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att redovisa gränser, utformning och användningen av allmän plats, kvartersmark och 
vattenområden i detaljplanen.74 
 
För att finansiera de allmänna platserna, har kommunen möjlighet att ta ut gatukostnader 
från fastighetsägarna. Kommunen får endast ta ut kostnader för att anlägga nya eller förbättra 
befintliga anläggningar.75 Kostnader för underhåll och drift ska finansieras via 
kommunalskatten.76 Se mer om gatukostnader under avsnitt 3.3.4. 

3.1.2.2 Enskilt huvudmannaskap 

Enskilt huvudmannaskap innebär att kommunen överlåter ansvaret för anläggande samt drift 
och underhåll av den allmänna platsen till fastighetsägarna.77 Organiseringen av enskilt 
huvudmannaskap finns inte reglerat i PBL. Det enda som regleras är en bestämmelse i PBL 
14 kapitel som handlar om inlösen av allmän platsmark. Om fastighetsägarna är huvudmän 
kan de bli inlösensskyldiga, när ägaren av den berörda marken begär det.78  
 
För att enskilt huvudmannaskap ska bli gällande måste kommunen ange särskilda skäl för 
avsteget.79 Det ska tydligt anges i plankartan att kommunen inte är huvudman för allmänna 
platser. Om inga planbestämmelser om enskilt huvudmannaskap uppges, blir kommunen 
automatiskt huvudman.80 En motivering ska därefter framgå i planbeskrivningen.81  
 
Ansvaret för den allmänna platsen läggs inte direkt på fastighetsägarna, utan fullgörs genom 
bildande av gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen.82 Alternativt kan en befintlig 
gemensamhetsanläggning ombildas.83 Samfällighetsföreningen som ska förvalta 
anläggningen blir därmed huvudman för den allmänna platsen. Det innebär att 
fastighetsägarna ska ta egna initiativ som är nödvändiga för att den allmänna platsen ska bli 
utförd. För att reglera hur markförvärv, utbyggande och fördelning av kostnader ska gå till, 
tillämpas anläggningslagen.84 
 
Användandet av särskilda skäl inom kommunen har länge varit en omtvistad fråga.  
I en studie av Franzon och Lindkvist från år 2015, gjordes en undersökning av hur 
kommunerna använder särskilda skäl för att lämna över ansvaret på fastighetsägarna. 
Resultatet av studien visade att kommunerna har dålig kunskap om hur och när särskilda skäl 
får användas. Det förekom att kommuner använde enskilt huvudmannaskap, trots 
avsaknaden av särskilda skäl. Flera skäl som angavs saknade även en laglig grund. 

                                                 
74 PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 
75 PBL(2010:900) 6 kap. 24-27 §§ 
76 LMV-rapport 2008:6 s. 18  
77 (SOU 2005:77) s. 545 
78 PBL (2010:900) 14 kap. 15 § 
79

 PBL(2010:900) 4 kap. 7 § 
80 LMV-rapport 2008:6 s. 41 
81 PBL-kunskapsbanken se källa "Boverket ref 6"  
82 Julstad, Barbro ( 2011)  s. 72 
83 PBL- kunskapsbanken se källa "Boverket ref 6" 
84 Sjödin, Eije m.fl. s. 109 
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3.2 Avtal 
Kapitlet kommer beskriva den rättsliga grund som var gällande vid den tid då 
markexploateringsavtalen i studien upprättades. Det ges en beskrivning av de civilrättsliga 
grunder som gäller när avtal ingås. Begreppsförvirringar som orsakats av den otydliga 
lagregleringen kring markexploateringsavtalen kommer redogöras.  Avslutningsvis kommer 
de nya reglerna som infördes 1 januari 2015 redovisas, samt skillnaderna mellan olika 
avtalsformer att förtydligas.  
 
Noterbart är att den rättsliga grunden fortfarande är gällande för upprättande och utformning 
av exploateringsavtal även idag. De nya reglerna i PBL är endast ett förtydligande av vad 
exploateringsavtal får innehålla.    

3.2.1 Bakgrund  

Markexploateringsavtal var den tidigare benämningen för alla typer av avtal som upprättades 
i samband med bebyggelseexploateringar. Frågor som vanligtvis reglerades i avtalen handlade 
om kommunens och exploatörens rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra i 
samband med en exploatering.85 Förutsättningarna för upprättandet av avtal varierade mellan 
olika områden. För att få en ledning i hur ett enskilt avtal kunde utformas, användes 
"normalförslag" från 1972 när exploateringsavtal upprättades.86 
 
Det var främst inom större sammanhang som markexploateringsavtal användes, i första hand 
i storstäderna.87 I takt med att bostadsbebyggelsen fick större omfattning, ökade användandet 
av avtalen. Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet fördes diskussioner om kraven 
kommunen kunde ställa på exploatören. Enligt Ulfvarsson förekom en debatt om att tidigare 
exploateringsavtal innehöll krav som gått utanför lagstiftningen, vilket resulterade i en JO-
anmälan .88 
 
Ulfvarsson menar att diskussionerna togs upp för att kommunens planmonopol blev 
“konfirmerat” i äldre plan och bygglagen från 1987, samt att kommunens ansvar för 
medborgarinflytande enligt lag förtydligades. Tidigare förhandlingar mellan kommun och 
exploatör misstänktes utesluta denna regel.89 Kommunen har ansvar för att se till att 
medborgarna har inflytande i planeringen där synpunkter kommer fram, vilket står lagstadgat 
i PBL.90 
 
Ulfvarsson menar vidare att exploatören tagit på sig mer ansvar än vad som var lagstadgat, 
för att överhuvudtaget få möjlighet att genomföra sina projekt.91 Exempel på detta var att 
kommunen ansågs ha köpslagit med sitt planmonopol. På grund av kommunens starka 
ställning, riskerade byggherrarna att få betala för en högre standard på anläggningarna, än om 
anläggningarna hade bekostats med skattemedel.92 
 

                                                 
85 Ulfvarsson Östlund, Maria. Avtal för markexploatering. Stockholm: KTH, 2002,  s. 1-2 
86 Kommunförbundets förlag, exploateringsavtal för stadsplaneområde (1972) s. 10 
87 Ulfvarsson Östlund, Avtal för markexploatering, s. 3 
88 Ibid s. 3 
89 Ibid s.4  
90 Ibid s.66 
91 Ulfvarson Östlund,  Maria. Avtal för markexploatering s.3 
92 SOU 1994:47 s. 83 
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Tidigare fanns ingen lagstiftning kring exploateringsavtalens innehåll, utan då användes 
istället speciallagar för frågor som togs upp i avtalen.93 Eftersom marköverlåtelser i första 
hand baserades på en frivillig överenskommelse mellan parterna, medförde det även en 
avsaknad på rättspraxis inom området.94 

3.2.2 Rättslig grund för markexploateringsavtal 

Det grundläggande syftet med markexploateringsavtal var, och är än idag, att reglera 
förhållandet mellan kommun och exploatör vid genomförandet av 
bebyggelseexploateringar.95 Det innebär att avtalen berör de lagregler som reglerar exploateringar, 
samt regler gällande avtal och kommunens befogenheter.96   
 
Markexploateringsavtal är i grunden civilrättsliga överenskommelser.97 Därmed är första 
kapitlet i avtalslagen en viktig utgångspunkt. Det innebär att åtaganden som parterna kommer 
överens om i avtalen blir gällande, oavsett formen på avtalet.98 I avtalslagen gäller 
bestämmelserna om jämkning av oskäliga avtalsvillkor.99 
 
Avtalsparterna har en frihet att välja vem de ska ingå avtal med, vad som ska gälla i avtalet 
och hur det ska utformas. En annan grundläggande del är att avtal är bindande och att 
parterna blir skyldiga att fullgöra sina löften. Det råder ”pacta sunt servanda”, avtal skall 
hållas.100 Grunden för ett markexploateringsavtal är att kommunen kan kräva ut betalning för 
anläggningar av exploatören, samt att kommunen får bestämma när bebyggelse ska uppföras 
i ett område.101 
 
I den rättsliga grunden utgjorde PBL den främsta lagstiftningen för 
markexploateringsavtalen. Det innebär att detaljplanen vanligtvis används som en yttre ram, 
där avtalet är beroende av att planen vinner laga kraft.102 Därför användes vanligtvis 
detaljplanens laga kraft vinnande som ett villkor för avtalens giltighet. 
 
Ett annat villkor som vanligtvis ligger till grund för avtalens giltighet var att marköverlåtelsen 
som vanligtvis reglerades i avtalen, endast blev giltiga efter en genomförd 
fastighetsbildning.103 Därmed blev fastighetsbildningslagen en viktig lagstiftning för 
genomförandet av bland annat ny- och ombildning av fastigheter.104  
 
Även andra lagar var viktiga för exploateringen som lagen om allmänna vattentjänster (LAV), 
jordabalken (JB), fastighetsbildningslagen (FBL), anläggningslagen (AL), kommunallagen 
(KL) med flera. Den rättsliga grunden innebar att alla ålägganden som myndigheten tog med 

                                                 
93 Ulfvarson Östlund (2002) s.6 
94 Ibid s.6 och 71 
95 Ibid s. 57 
96 Ibid s. 57 
97 SOU 1992:47 s. 83  
98 Ulfvarson Östlund, Maria (2002) s. 77 
99 AvtL (1915:218) 36 §.  
100 Allt om juridik, allmän avtalsrätt. Se första referensen under webplatser.   
101 SOU 1992:47 s. 83  
102 Ulfvarson Östlund, Maria (2002) s. 64 
103 JB (1970:994) 4 kap. 7 § + Ulfvarson östlund s. 77 
104 FBL(1970:988) 2 kap. 1 § 
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i avtalen, var tvungna att ha lagligt stöd. Saknades lagligt stöd blev åläggandet ogiltigt, oavsett 
om avtalsparterna var överens.105 
 
Ansvaret mellan kommun och exploatör regleras i lagstiftningen. Enligt PBL är huvudregeln 
att kommunen är huvudman för allmän plats och har det yttersta ansvaret för att anlägga 
allmän plats i takt med att bebyggelsen färdigställs.106  I LAV ställs liknande krav där 
kommunen är ansvariga för utbyggnad av vatten- och avloppsförsörjning i större 
sammanhang, med hänsyn till människors hälsa och miljön.107 
 
På motsvarande sätt har exploatören som markägare, skyldigheter gentemot kommunen. I 
PBL redogörs "exploatörsparagraferna"108, där exploatören som markägare blir skyldig att avstå 
eller upplåta mark som är planlagd för allmän plats, utan ersättning. En annan skyldighet för 
markägare är att bekosta anläggande av allmän plats, som tas ut via gatukostnader. Det gäller 
endast om kommunen tagit beslut om gatukostnader. I LAV regleras markägarens skyldighet 
att bekosta vatten- och avloppsavgifter för att få nyttja VA-anläggningarna.109 Dessa och 
andra aktuella lagar och bestämmelser, beskrivs vidare i avsnitt 3.2.3 - 3.2.8.  

3.2.3 Exploatörsparagraferna - ÄPBL 6 kap. 17-22 §§ 

En annan anledning till att PBL utgjorde den främsta lagstiftningen för markexploatering, 
var att den innehöll speciella exploatörsparagrafer. Paragraferna reglerade att exploatören 
som markägare var skyldig att avstå mark för allmän plats, utan ersättning. Kommunen hade 
också en möjlighet att lämna över ansvaret på exploatören för bekostande av anläggningar 
på allmän platsmark när det ansågs skäligt. Kostnader som kunde tillkomma var för 
anläggandet av gator, vägar samt vatten- och avloppsanordningar. Ordningen bestämdes av 
Länsstyrelsen.110 Skyldigheten att avstå mark och bekosta anläggningar fanns reglerad i 
tidigare byggnadslagen 70 § för stadsplaner och 113 § för byggnadsplaner.111 
 
Skäligheten bedömdes genom en avvägning mellan den nytta exploatören förväntades få av 
detaljplanens genomförande, och värdet på marken inklusive eventuella byggnader som 
exploatören fick avstå/upplåta. Om nyttan av planens genomförande ansågs vara större än 
markens värde var exploatören skyldig att avstå den planlagda allmänna platsmarken utan 
ersättning.112 
 
Beroende på vilket huvudmannaskap som kommunen valde för allmän plats i detaljplanerna, 
innebar det olika skyldigheter kring markavståendet för exploatören.   
Enskilt huvudmannaskap innebar att exploatören skulle upplåta marken till huvudmannen, 
utan ersättning.113 Kommunalt huvudmannaskap innebar istället att exploatören fick avstå sin 

                                                 
105 Ulfvarson Östlund, Maria (2002) s. 73  
106 PBL(2010:900) 6 kap. 18 § 
107 LAV 6 § 
108 ÄPBL 6 kap. 17-22§§ 
109 Ulfvarson Östlund, Maria (2002) s. 66 
110 ÄPBL 6 kap. 22§ ; SOU 2005:77 s. 585 
111 Ulfvarson Östlund, Maria (2002) s. 66 
112 Prop. (1985/86:1) s. 652 
113 ÄPBL 6 kap. 18 § 



Från plan till verklighet - En helhetsbild av genomförandeprocessen av allmän plats, med enskilt 
huvudmannaskap 

 21 

mark utan ersättning, om kommunen ansökte om förordnande via länsstyrelsen. Kommunen 
kunde även ansöka om förordnande för upplåtelse av allmän plats till enskild huvudman.114  
 
För att ett förordnande skulle bli gällande, behövde beslutet tas innan kommunen antagit 
den nya detaljplanen.115 Beslutets laga kraft vinnande var avgörande för när äganderätten gick 
över till huvudmannen.116 

3.2.4 Gatukostnader 

Kommunalt huvudmannaskap innebär inte att kommunen per automatik måste bekosta 
anläggandet av gator. Kommunen kan välja att ta ut en gatukostnadsavgift från 
fastighetsägarna inom planområdet.117 Uttag av gatukostnader är ett beslut som tas av 
kommunen, och får endast omfatta kostnader för anläggande eller förbättring av allmän plats. 
Fördelningen av kostnaderna kan göras genom en områdesvis kostnadsfördelning eller uttag 
av kostnader för gatudel.118 Områdesvis kostnadsfördelning får till följd att samtliga 
fastighetsägare inom ett område ska dela på den totala kostnaden.119 Kostnaderna ska 
fördelas mellan fastighetsägarna på ett skäligt och rättvist sätt.120  
 
När kommunen använder uttag av kostnader för gatudel, ska kostnaderna betalas av de 
fastighetsägarna som har sin fastighetsgräns mot gatan. När kommunen bedömer hur 
kostnaderna ska fördelas, utgår de ifrån hur stor del av gatan som angränsar mot fastigheten. 
Varje fastighet blir då ansvarig för att bekosta hälften av den andel som tilldelas, för 
anläggandet av gatan. För anordningar som belysning eller dylikt, fördelas kostnaderna lika 
mellan fastigheterna. 121 

3.2.5 Lagen om allmänna vattentjänster 

Lagen innehåller bestämmelser om de allmänna vatten- och avloppssystemen. Kommunen 
har en skyldighet att bygga ut allmänt vatten- och avlopp, om det behövs med hänsyn till 
människors hälsa eller miljön.122 Skyldigheten gäller inom ett större sammanhang, där en 
allmän VA-anläggning ska tillgodose ny eller befintlig bebyggelse med vattenförsörjning och 
avlopp.123  
 
För att fullgöra ansvaret ska kommunen bestämma ett verksamhetsområde där vattentjänster 
behöver ordnas med allmän VA-anläggning. Kommunens skyldighet att anlägga VA-system 

                                                 
114 ÄPBL 6 kap. 19 § 
115 Kommitédirektiv (2011:104) s. 5 
116 Prop. (1985/86:1) s. 652  
117 Julstad, Barbro (2015) s. 65 
118 PBL(2010:900) 6 kap. 24-25 §§ 
119

 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) s 78 
120 PBL(2010:900) 6 kap. 24 § 
121 PBL(2010:900) 6 kap. 25 § 
122 Prop. (2005/06:78) s. 41 
123 Prop. 2005/06:78 s. 42 benämns att begreppet “större sammanhang” enligt praxis är ca 20-30 samlade 

byggnader men att det i vissa fall kan vara färre fastigheter.  
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är inte kopplad till detaljplanen.124 Trots det får VA-systemet inte motverka planens syfte 
eller försvåra en lämplig planläggning av ett område.125 
 
För att fullgöra ansvaret ska kommunen bestämma ett verksamhetsområde där vattentjänster 
behöver ordnas med allmän VA-anläggning. Det är inte enbart byggnader som ska 
tillhandahållas med vattentjänster utan även tomtmark, gator och övriga allmänna platser 
inom verksamhetsområdet.126  
 
Inom verksamhetsområdet har kommun och fastighetsägarna skyldigheter gentemot 
varandra. Kommunen är skyldig att upprätta en förbindelsepunkt i fastighetsgränserna, och 
fastighetsägarna är skyldiga att ansluta sig till VA-anläggningen och betala en avgift.127 Det 
gäller om behovet av VA inte kan lösas på ett annat lämpligare sätt. Avgifter tas ut via en 
taxa, och får inte överstiga de kostnader som det innebär att anlägga och driva VA- 
anläggningen. Självkostnadsprincipen ska följas, vilket även omnämns i avsnitt 3.3.8.  

3.2.6 Kommunallagen  

Lagen anger de kommunala befogenheterna och styr den kommunala verksamheten. 
Utgångspunkter som ligger till grund för kommunallagen är bland annat att medborgarna ska 
få insyn och inflytande i de kommunala verksamheterna.  De angelägenheter som är av 
allmänt intresse inom kommunens område, eller som är av intresse för kommunens 
medlemmar och inte ska handhas av någon annan får kommunen ansvara för själva.128 I 
kommunallagen omnämns både lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen samt att 
kommunen får ge individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare, om det finns särskilda 
skäl för det.129 Bestämmelsen om individuellt inriktat stöd har en koppling till statsstöd, som 
beskrivs vidare i avsnitt 3.2.7.  
 
Undantag för likställighetsprincipen finns i viss speciell lagstiftning, men grunden är att 
kommunen ska behandla alla medlemmar lika genom att iaktta rättvisa och objektivitet 
gentemot invånarna.130  

3.2.7 Statsstöd 

Statsstöd är när kommun, landsting och stat använder offentliga medel för att stötta en 
verksamhet. Huvudregeln är att eventuellt statligt stöd måste anmälas till EU-kommissionen, 
och godkännas av kommissionen   innan det ges ut. Statsstödsreglerna finns för att inte 
snedvrida konkurrensen på marknaden, och regleras i EUF-fördragets artiklar 107 - 109.131 
Statligt stöd som ges ut utan godkännande från EU-kommissionen kallas olagligt statsstöd.132 
 
För att ett bidrag ska anses vara ett statligt stöd måste vissa kriterier uppfyllas. Kriterierna är 
om stödet ges ut genom offentliga medel, som medför att ett företag eller produktion gynnas i 

                                                 
124 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015), s. 84 
125 LAV 11 § 
126 Prop. (2005/06:78) s. 42 
127 LAV 12, 24, 26 §§.  
128 KL (1991:900) 2 kap. 1 § 
129 KL 2 kap. 8 §. 
130 Prop. (1990/91:117) s. 149 
131 SOU (2011:69) s. 15 
132 SOU (2011:69) s. 15 
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förhållande till andra företag. Det sista är om det statliga stödet innebär att konkurrensen 
snedvrids eller att handeln mellan medlemsstaterna i påverkas.133  Statsstöd kan till exempel vara att 
kommunen säljer mark till ett företag till ett underpris.134 
 
”Årefallet” är ett rättsfall där det prövades om kommunens försäljning av mark medfört 
otillåtet statsstöd. Ärendet avgjordes i EU-domstolens tribunal där Konsum Jämtland vann 
målet mot EU-kommissionen.135 Fallet handlar om kommunfullmäktige i Åre som beslutade 
att godkänna kommunstyrelsens förslag om marköverlåtelse till Konsum Jämtland för  
2 000 000 kronor, trots att Lidl Sverige KB hade erbjudit 6 600 000 kronor för samma mark. 
 
Kommunens beslut blev ett fall för EU-kommissionen som konstaterade att Konsum 
Jämtland fått ett statsstöd som strider mot statsstödsreglerna. Lidl hade gett ett bud som 
ansågs påvisa tomtens marknadsvärde. Kommissionen uttalade även i sitt beslut att det inte 
fanns någon koppling mellan kommunen försäljning och Konsum Jämtlands försäljning av 
mark, eller framgick några uppgifter som bevisade att de två försäljningarna hade ett 
samband.136 Kommunen ansåg nämligen att affären med Konsum Värmland var en del av en 
framtida planeringsstrategi där fler parter ingick. 
 
Tribunalen däremot ansåg att alla delar i försäljningen var avgörande, syftet med affären var 
att genomföra Åre kommuns planer för området.137 

3.2.8 Tillämpning av speciallagarna  

När speciallagarna tillämpas är det viktigt att kommunen följer kommunallagen, då lagen är 
grundläggande för kommunens befogenheter och styr verksamheten. I detta sammanhang 
blir “likställighetsprincipen” aktuell, som handlar om att kommunen ska behandla alla 
medborgare lika. Kommunen är alltid bunden till denna princip vid tillämpning av 
speciallagarna.138  
 
Likställighetsprincipen är grundlagsreglerad i Regeringsformen, och utgör därmed en allmän 
rättsregel.  I Regeringsformen kallas den “likhetsprincipen” och reglerar att myndigheter ska 
behandla alla lika inför lagen. Exempelvis ska samma avtalsvillkor gälla oavsett om avtal ingås 
med A eller B.139 
 
Andra principer som hör till de allmänna rättsreglerna som ska beaktas är 
offentlighetsprincipen och legalitetsprincipen. Offentlighetsprincipen framhåller att 
allmänheten har “rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas 
verksamhet”.140 Legalitetsprincipen handlar om att beslutsfattandet måste följa 
lagstiftningen.141 
 

                                                 
133 SOU (2011:69)  s. 76 - 79  
134 Konkurrensverket, statligt stöd 
135 EU-domstolen mål T-244/08 
136 Ibid 
137 Ibid 
138 SOU (1979:66)s. 394 ; KL (1991:900) 2 kap. 2§ ;  Ulfvarson Östlund, Maria (2002) s. 84 
139 RF 1 kap 9 § 
140 Regeringskansliet, Offentlighetsprincipen 
141 RF 1 kap 1 § 
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När kommunen ska ta ut avgifter för vatten- och avlopp enligt LAV eller gatukostnader 
enligt PBL, finns en befogenhetsprincip som kallas "självkostnadsprincipen". Principen syftar 
till att begränsa kommunen från att utnyttja sin monopolställning och möjligheter att ta ut 
vinster.142 Självkostnadsprincipen finns lagreglerad i KL, PBL och LAV.143 Grunden är att 
avgiften som tas ut ska vara rättvist bedömd, och inte får innebära en vinst för kommunen.144  

3.2.9 Avtalsgrunder 

För att förstå ett avtal, är första steget att klargöra de fyra grundstenarna: Vem, Vad, När och 
Var.145 För att fastställa ett avtalsinnehåll måste dessutom en gemensam partsvilja framgå i 
avtalet.146 

”Vem” ger svar på vilka personer som ingått avtal, för att klargöra vilken ställning varje 
avtalspart har gentemot varandra. 

”Vad” varje avtalspart har åtagit sig att göra för att fullända avtalet. 

”När” avtalsparterna bestämt att den åtagna prestationen ska fulländas. 

”Var” parterna bestämt att prestationen ska fulländas, till exempel var en byggnad ska 
uppföras.   
 
Vanligtvis dras en gränslinje mellan privat och offentligrättslig rätt, men i exploateringsavtal 
blir det en problematik eftersom kommunen har möjlighet att träda in som avtalspart. I 
exploateringsavtal har kommunen rätt att bestämma var, och när bebyggelse ska uppföras. 
Den har också en möjlighet att kräva ut avgifter för att bekosta allmänna anläggningar.147 Det 
innebär att avtalsparterna får olika ställning gentemot varandra.  Därför måste både 
civilrättsliga och de offentligrättsliga reglerna beaktas. Villkor som ställs i avtalet måste ha 
stöd i offentligrättslig lagstiftning, eftersom kraven på byggherren inte får vara större än vad 
som regleras i lag.148 Civilrättslig lagstiftning blir aktuell för att ena parten i avtalet är 
privatperson, och avtalslagen blir gällande.  Exploateringsavtal ligger därmed i en gråzon 
mellan rent privaträttsligt och rent offentligrättsligt.149 

3.2.10 Avtalsbenämningar  

Första januari 2015 skedde en lagändring kring avtalen, som innebar att markägandet blev 
avgörande för om avtalen skulle kallas för ett exploateringsavtal eller markanvisningsavtal. 

Legaldefinition, exploateringsavtal 
Om exploatören äger marken som ska bebyggas upprättas ett exploateringsavtal.150  
Definitionen för exploateringsavtal är:  

                                                 
142 Lindquist, Ulf (2011) s. 101 
143 KL (1991:900) 8 kap 3c §, PBL (2010:900) 12 kap. 10 § ; LAV(2006:412) 30 § 
144 Ulfvarson Östlund, Maria (2002) s. 79 
145

 Ramberg, Jan & Ramberg, Christina (2007) s. 16-17  
146 Ramberg, Christina & Ramberg, Jan (2010) s.63 
147 Ulfvarson Östlund, Maria s. 60; SOU (1992:47) s. 83 
148 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) s. 135; Karlbro, Thomas & Smith, Peter (2008) s. 7 
149 Ulfvarson Östlund, Maria (2002) s. 60-61  
150 Kommitédirektiv (2011:104) s. 6 
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"ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en 
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen".151 

I exploateringsavtalen får kommunen, genom sitt planmonopol, en förhandlingsposition 
som myndighet. Det innebär en begränsning, där kommunen inte får ställa högre krav på 
exploatören än vad som anges i lagstiftningen.152 Lagändringen kring innehållet i 
exploateringsavtal infördes i PBL med de nya paragraferna PBL 6 kap. 39 - 42 §§. Ändringen 
innebar att kommunen fick begränsad möjlighet att överlåta ansvar på exploatören, eftersom 
det nu finns reglerat vad kommunen får ha med i ett exploateringsavtal.153   
 
Legaldefinition, markanvisningsavtal 
När kommunen äger marken som ska bebyggas, upprättas istället ett markanvisningsavtal. 
Skillnader från exploateringsavtal är att kommunens förhandlingsposition är baserad på 
markägandet. Det innebär att kommunen kan ställa andra krav på exploatören och inte 
begränsas av lagstiftningen.154 Legaldefinition för markanvisning är:  

“Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre 
som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 
bebyggande”.155 

Tidigare fanns ingen lagstiftning kring innehållet i markexploateringsavtal. Det medförde att 
avtalsbenämningarna och innehållet ofta blandades ihop. Det är en orsak till att det saknas 
enhetlighet kring avtalen som upprättades före dagens lagdefinitioner.156 
Innan det fanns lagdefinitioner var benämningen på avtalen beroende av vilken kommun 
som upprättade avtalet. På grund av att kommunerna använde flera olika benämningar, blev 
begreppet “genomförandeavtal” allt mer förespråkat. Genomförandeavtal är ett begrepp 
som är gemensamt för de avtal som upprättas i samband med genomförande av 
bebyggelse.157 

3.3 Anläggningslagen 
Avsnittet kommer ge en närmare beskrivning av vad en gemensamhetsanläggning är, vilka 
villkor som måste uppfyllas för att få bilda en gemensam anläggning, hur fördelningen av 
kostnaderna sker mellan fastighetsägarna. Därefter när förvaltningsfrågan av anläggningen 
tas upp, kommer lag om förvaltning av samfälligheter (SFL) delvis att beröras. I denna studie 
har fokus delvis riktats mot yrkanden som ligger till grund för bildandet av en 
gemensamhetsanläggning. Därför kommer en beskrivning göras av de villkor som 
lantmätaren måste beakta, för att utreda förutsättningarna för bildandet av anläggningen. 
 
Anläggningslagen (AL) är en lagstiftning som huvudsakligen reglerar samverkan mellan olika 
fastigheter. Lagen blir aktuell i situationer där flera fastigheter är beroende av ett gemensamt 

                                                 
151 PBL (2010:900) 1 kap. 4 § 
152 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar (2015) s. 135 
153 PBL (2010:900) 6 kap. 40 § 
154 Kalbro, Thomas & Lindgren, Eidar s. 138 
155 Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899) 1 § 2 st 
156 Ulfvarson Östlund, Maria (2002) s. 8 
157 Ulfvarson Östlund, Maria (2002) s.8 
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behov. I AL har lag (1939:608) om enskilda vägar (EVL) och lag (1966:700) om vissa 
gemensamhetsanläggningar (LGA) slagits ihop och skapat det nya syftet att utvidga 
möjligheten för privata att ta egna initiativ till bildande av gemensamhetsanläggning (GA).158 
 
Det förekommer att fastigheter har behov av olika nyttigheter som inte kan lösas inom den 
egna fastighetens gränser. I sådana situationer måste behovet tillgodoses genom att utnyttja 
en annan fastighet, för att exempelvis få tillgång till utfartsväg. Det är ett krav för att en 
fastighet ska vara lämplig.159 Behovet av utfart kan vara något som flera fastigheter är 
beroende av. Det innebär att det måste ske en samverkan mellan fastigheterna. Därmed läggs 
grunden för bildande av GA.160 
 
I många fall förekommer splittrade ägoförhållanden, där en fungerande fastighetssamverkan 
ibland är en viktig förutsättning för att överhuvudtaget kunna genomföra detaljplaner. 
Anläggningslagen är därför en viktig lagstiftning för genomförandet av kommunala planer 
och beslut.161 

3.3.1 Ansökan 

För att bilda en GA måste en ansökan om förrättning162 göras hos en lantmäterimyndighet.163  
De som har rätt att ansöka om förrättning är ägarna till de fastigheter som ska delta i 
anläggningen. Rättigheten gäller även för hyresgästorganisationer, kommuner och ägare till 
fastigheter som helt eller delvis ska utgöra allmän plats med enskilt huvudmannaskap enligt 
detaljplan.164 Ansökan ligger sedan till grund för yrkande som prövas i förrättningen.  
Yrkande kan liknas vid en begäran från den sökande att en viss åtgärd ska genomföras.165 
Andra dokument som kan ligga till grund för yrkande är ett upprättat avtal, 
överenskommelser eller liknande. 
 
När en ansökan om anläggningsförrättning kommit in till lantmäterimyndigheten, påbörjas 
en utredning kring förutsättningarna för bildandet av anläggningen. I utredningen ingår bland 
annat samråd med myndigheter som berörs av förrättningen, och en bevakning av villkor 
som måste uppfyllas för att bilda GA.166 Villkoren redovisas under rubriken "villkor för 
bildande av gemensamhetsanläggning".  

3.3.2 Gemensamhetsanläggning 

En gemensamhetsanläggning (GA) är en anläggning som flera fastigheter deltar i gemensamt. 
Den grundläggande definitionen för GA i anläggningslagen är att anläggningen ska tillgodose 
ett behov av “stadigvarande betydelse” för de ingående fastigheterna. 
Förrättningslantmätaren utreder och prövar förutsättningarna för bildande av GA.167 En 
förutsättning är att villkor i anläggningslagen uppfylls.  

                                                 
158 Prop. (1973:160) s. 87-88 
159 Julstad, Barbro (2015) s. 132  ; AL (1973:1149) 1 §. 
160 Lantmäteriet, Handbok AL, s. 13 
161 Kommitédirektiv (1994:65)  
162 När en gemensamhetsanläggning ska bildas kallas det "anläggningsförrättning".  
163 Lantmäteriet, Handbok AL s. 21 
164 AL (1973:1149) 18 § 
165 Juridisk ordlista, Sveriges domstolar - “yrkande” 
166 AL (1973:1149) 21 § 
167 AL (1973:1149) 21 § 
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Det är främst befintliga eller blivande fastigheter som kan anslutas till en GA, men även 
gruvor och inskrivna tomträtter är likställda med fastigheter enligt AL.168 Även natur- och 
kulturreservat samt hus på ofri grund kan anslutas till en anläggning, efter en 
lämplighetsprövning i särskilt fall.169 Något att notera är att deltagandet i anläggningar utgår 
från fastighetens behov.  Det innebär att delaktigheten i GA automatiskt följer fastigheten 
när den överlåts.170 Det spelar ingen roll vilka behov den tillfälliga fastighetsägaren har.  

Utrymme för gemensamhetsanläggning 

Utrymme för en GA får tas i anspråk på både en deltagande och icke deltagande fastighet. 
Marken kan antingen lösas in med äganderätt, eller upplåtas med ett gemensamt servitut av 
officialrättslig karaktär.171 Storleken på det ianspråktagna utrymmet får inte vara större än vad 
som behövs för att tillgodose de deltagande fastigheternas behov. Bestämmelsen är dispositiv 
och innebär att anläggningens ägare och övriga berörda sakägare kan göra en 
överenskommelse om att frångå begränsningen.172 
 
En annan begränsning är att ianspråktagandet av mark inte får orsaka synnerligt men. Det 
betyder att det inte får orsakas ett höggradigt intrång på den upplåtande fastigheten.173  Om 
anläggningen behövs för flera fastigheter, eller är viktig för allmänheten, uppstår en 
skyldighet att avstå mark även om synnerligt men uppstår.174 I en sådan situation har 
fastighetsägaren som avstår mark rätt att begära inlösen av hela eller den del av fastigheten 
som berörs. När marken blir inlöst övergår den till att bli samfälld för de fastigheterna som 
deltar i anläggningen.175 

Villkor för att bilda gemensamhetsanläggning 
Ett grundläggande villkor för bildandet av alla gemensamhetsanläggningar är den 
grundläggande definitionen som redogörs i anläggningslagens portalparagraf.176 Bildande av 
gemensamhetsanläggning berör både den enskilde fastighetsägaren och samhället. Intresset 
ligger i att anläggningen kan förbättra användandet av fastigheterna både ur enskild och 
allmän synpunkt.177  
 
Allmänna intressen 
När en GA anläggs inom ett område med detaljplan, eller andra rättsligt bindande planer och 
bestämmelser, får den inte hindra det grundläggande planintresset.178 Mindre undantag får 
göras, enbart om detaljplanens syfte inte motverkas. Om GA ligger utanför detaljplan, får 

                                                 
168 Lantmäteriet, Handbok AL s. 14 
169 AL (1973:1149) 2 § 
170 Julstad, Barbro (2011) s. 133; Lantmäteriet, Handbok AL s.13 
171 AL (1973:1149) 12 § ; Ekbäck,  Peter. Särskilt om anläggningslagen och lagen om förvaltning av 

samfälligheter. (2011) s. 52 
172 AL (1973:1149) 16 § 2 pkt. 
173 Prop. (1973:160) s. 206 
174

 AL (1973:1149) 12 § 2 st. 
175 AL (1973:1149) 14 § 
176 Lantmäteriet, Handbok AL s. 41 
177 Lantmäteriet, Handbok AL s. 15 
178 Detta innebär, understryks det i promemorian, inte bara att fastställda planlinjer skall följas utan också att anläggningen 

skall vara ändamålsenlig från de synpunkter som ligger till grund för planen (proposition 1973:160 s. 195) 
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anläggningen inte hindra framtida planläggning eller försvåra en lämplig markanvändning.179 
Villkor för allmänt intresse måste alltid uppfyllas och kan inte frångås genom 
överenskommelse. 
 
Enskilda intressen 
Fastigheter kan anslutas tvångsvis till en anläggning. Villkoren för enskilda intressen reglerar 
hur mycket tvång som kan användas när fastighetsägaren inte frivilligt vill ansluta sig till en 
anläggning.180 För att en fastighet ska kunna anslutas tvångsvis utan överenskommelse,  måste 
alla villkor som redogörs nedan vara uppfyllda.181 I första hand eftersträvas att anslutning till 
anläggningen sker på frivillig väg. Fastighetsägaren får då en möjlighet att ingå en frivillig 
överenskommelse, där dispositiva villkor kan frångås.182 
 
Väsentlighetsvillkoret 
Prövning av väsentlighetsvillkoret utgår från fastighetens behov av att delta i anläggningen. 
Behovet grundas på om nyttigheten som anläggningen medför är viktig för att fastigheten 
ska kunna fungera på ett tillfredställande sätt. Grunden är att det måste vara av “väsentlig 
betydelse” för fastigheten att delta.183 Det innebär att en fastighet endast kan tvingas in i en 
anläggning om nyttan GA:n utgör inte kan tillgodoses på något annat lämpligare sätt.184 Det 
framgår även i propositionen 1973:160.185  Prövning görs också för de fastigheter som inte 
har direkt behov av nyttigheten, men ändå önskar att delta.186 
 
Väsentlighetsvillkoret är dispositivt och innebär att delägarna i anläggningen kan ingå en 
överenskommelse om att frångå villkoret. Det kan innebära att fastigheter som inte har 
väsentlig betydelse att ingå i anläggningen får delta, om ägarna till de ingående fastigheterna 
är överens.187 
 
Om en detaljplan innehåller en bestämmelse om bildande av gemensamhetsanläggning, 
behöver inte villkoret prövas ytterligare. Det gäller enbart om plankartan har upprättats med 
fastighetsindelningsbestämmelser där villkoret prövats i samband med detaljplanens 
upprättande.188 Lantmäterimyndigheten anses då vara bunden av den prövningen. Om 
fastighetsindelningsbestämmelser saknas i planen, måste väsentlighetsvillkoret alltid prövas.   
 
Båtnad 

”[...] båtnadsvillkor, dvs. ett krav på att den ifrågasatta anläggningen skall medföra fördelar som överväger 
de därmed förenade kostnaderna och olägenheterna. Kravet innebär att man skall göra en kalkyl beträffande 

                                                 
179  AL (1973:1149) 8 § och 9 §   
180 Ekbäck, Peter. Särskilt om anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter (2011) s. 42 ; 

Rättsfall,  Storholmen s. 13 
181 Lantmäteriet, Handbok AL s.41 
182 Ekbäck, Peter s. 42; Prop. (1973:160) s. 83 
183 AL (1973:1149) 5 §. 
184 Lantmäteriet, Handbok AL s. 41 
185 För att kravet på väsentlig betydelse ska vara uppfyllt måste det finnas ett påtagligt behov för fastigheten att ha tillgång till 

en anläggning av ifrågavarande slag. Om fastigheten redan är utrustad med en separat anläggning som fyller samma funktion 
som den ifrågasatta gemensamhetsanläggningen bör anslutning utan stöd av överenskommelse som regel inte komma ifråga 
(Proposition 1973:160 s. 15).  
186 Julstad, Barbro (2011) s. 135 
187 AL (1973:1149) 16 § pkt. 1 
188 AL (1973:1149) 6 a § ; PBL (2010:900)  4 kap. 18 § 3 st. 
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anläggningens lönsamhet. Som fördel i detta sammanhang bör anses varje förbättring av möjligheterna att 
utnyttja de fastigheter som skall delta i anläggningen. I allmänhet torde en förbättring av detta slag yttra sig 
i en ökning av fastighetsvärdet”189 
 
Som framgår av citatet måste anläggningen i sig “gå med vinst”. Fördelar med anläggningen, 
måste vara större än de kostnader och olägenheter som anläggningen medför.190 Kostnader 
som bedöms gäller både för anläggandet samt framtida drift och underhåll. Fördelarna 
bedöms genom att det görs en uppskattning av de ekonomiska värdena likt 
fastighetsbildningslagen. I anläggningslagen bedöms även andra värden som t.ex. 
miljömässiga och sociala som kan ha betydelse för fastigheterna. Båtnadsvillkoret är 
tvingande och kan inte frångås genom överenskommelse.191 Villkoret är undantaget från 
ytterligare prövning, om det finns fastighetsindelningsbestämmelser om bildande av 
gemensamhetsanläggning i detaljplanen. Anläggningsbeslut ska vara taget innan 
genomförandetidens utgång.192 I övrigt måste båtnaden alltid prövas av lantmätaren. 
 
Opinionsvillkoret 

Opinionsvillkoret innebär att en GA inte får inrättas, om någon ägare till en deltagande 
fastighet motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för det. “Gemensamhetsanläggning 
får ej inrättas, om ägarna av de fastigheter som skall deltaga i anläggningen och hyresgästerna i sådana 
fastigheter mera allmänt motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för det”.193 
 
Lokaliseringsvillkoret 

När gemensamhetsanläggningen utförs och lokaliseras, ska det göras med minsta intrång och 
kostnader som möjligt för fastigheten som upplåter utrymme för anläggningen.194  Villkoret 
skyddar både enskilda och allmänna intressen, men är dispositiv när det berör enskilda 
intressen.195 

3.3.3 Fördelning av kostnader 

Kostnader för ersättning av det ianspråktagna utrymmet, anläggandet, samt drift och 
underhåll fördelas genom att varje deltagande fastighet tilldelas ett andelstal. Andelstalen 
fastställs genom en anläggningsförrättning och delas upp i två olika typer av andelstal, ett för 
anläggandet samt ett för drift och underhåll. För anläggande grundas andelen på den nytta 
varje fastighet har av anläggningen. För drift och underhåll baseras andelstalet på hur mycket 
varje fastighet förväntas använda anläggningen.196  

3.3.4 Anläggningsbeslut 

När utredningar är klara och inga hinder finns för bildande av GA, ska 
förrättningslantmätaren meddela ett anläggningsbeslut. I beslutet ska det bland annat framgå 
uppgifter om anläggningens storlek, läge och ändamål, vilka som ska delta, hur stort utrymme 

                                                 
189 Prop. (1973:160) s. 84 
190 AL (1973:1149) 6 § 
191 Lantmäteriet, Handbok AL s. 16 
192 Lantmäteriet, Handbok AL s. 16 ;  PBL (2010:900) 4 kap. 18 § 3 st. 
193 AL (1973:1149)7 §  
194 AL (1973:1149) 8 § 
195 Lantmäteriet, Handbok AL s. 16 
196 AL (1973:1149) 15 §. 
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som upplåts och tid för utförande av anläggningen.197 Det ska framgå vilka skäl som ligger 
till grund för beslutet. Därefter ska beslutet redovisas i en sammanställd förrättningsakt. 

3.3.5 Förvaltningsformer 

När GA:n enligt AL bildats ska den förvaltas av ägarna till fastigheter som deltar i 
anläggningen. Förvaltningen regleras i lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) där två 
olika förvaltningsformer tas upp - delägarförvaltning och föreningsförvaltning. 
 
Delägarförvaltning inträder automatiskt om fastighetsägarna är passiva och inte beslutar om 
något annat vid förrättningen. Förvaltningsformen innebär att alla delägarna måste vara 
överens vid beslut som rör anläggningen.198 Om det inte uppnås något gemensamt beslut kan 
förrättningslantmätare hålla sammanträde med delägarna för att lösa frågan, om någon 
delägare begär det.199   
 
Föreningsförvaltning innebär att delägarna i en anläggning går ihop bildar en 
samfällighetsförening, där styrelse utses och stadgar antas. Bildande av en 
föreningsförvaltning görs via ett sammanträde som hålls av förrättningslantmätare. Det blir 
aktuellt om någon delägare begär det, eller om det anses lämpligt ur allmän synpunkt att 
förening bildas.200 
För att säkerställa underhåll och förnyelse av anläggningen, måste det finnas ett särskilt 
kapital som avsätts i gemensamhetsanläggningen.201 En föreningsstämma ska hållas årligen 
där medlemmarna tar beslut som berör anläggningens förvaltning.202 
Alla samfällighetsföreningar registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten. Det sker 
efter ansökan av föreningens styrelse. Samfällighetsföreningen måste registreras innan den 
kan ta åt sig juridiska rättigheter och skyldigheter.203  

                                                 
197 AL (1973:1149) 24 § 
198 SFL (1973:1150) 6 § 
199 SFL (1973:1150) 7 § 
200 SFL (1973:1150) 20 § 
201 SFL (1973:1150) 19 §  
202 Ekbäck, Peter. Särskilt om anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter s. 98 
203 SFL (1973:1150) 25-27 §§ 
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4 Resultat  
I detta avsnitt kommer en redogörelse ske av innehållet i detaljplanerna Kurran Sunnanå 
1:10, Hällekind 1:2 m.fl., Mällbydalen 1:38 m.fl. och Höjentorp Kapelle 1:39 m.fl. i de delar 
som berör allmän platsmark. Huvudsyftet är att granska genomförandeprocessen i varje 
enskild detaljplan, och se hur kommunerna redogör och säkerställer sina intentioner för 
allmän plats. Planerna är upprättade av olika kommuner, vilket påverkar resultatet genom att 
varje kommun redovisar olika mycket information i dokumenten. Detaljplanerna Kurran 
Sunnanå 1:10 och Mällbydalen 1:38 m.fl. är nybyggnadsplaner. Höjentorp Kapelle 1:39 m.fl. 
samt Hällekind 1:2 m.fl. är uppdateringar av befintliga områden. För Höjentorp Kapelle 1:39 
m.fl. innebär den nya planläggningen, en ombildning av befintlig gemensamhetsanläggning 
för allmän plats.  
 
För att redovisa resultatet, används figur 2 nedan, som visar hur granskningen genomförts i 
varje detaljplan.   De streckade boxarna motsvarar dokumenten som granskats i varje steg. 
Information som framkommer i kart- och textdokumenten om kommunens intentioner för 
allmän plats kommer visas med urklipp från textdokumenten. Bredvid varje urklipp redovisas 
en text där författarna gjort en tolkning av innehållet i textdokumenten.   
 
Först redogörs information från planhandlingarna (plankarta, samt plan- och 
genomförandebeskrivning). Därefter redogörs vad som framgår kring intentioner för allmän 
plats i genomförandeavtalen, och hur ansökan ser ut till lantmäteriförrättning. I 
förrättningsakten visas de yrkanden som ställts, och vilka prövningar lantmätaren gjort som 
ligger till grund för anläggningsbeslutet.  Till sist redogörs den bild författarna fick av 
verkligheten när en okulär besiktning genomfördes i planområdena.  
 
I varje detaljplan utförs en analys av genomförandeprocessen, och hur intentionerna för 
allmän plats följs upp i varje dokument. Pilarna i figur 2 visar vilka dokument som jämförts. 
För att göra resultatet och analysen tydligare, har de allmänna platserna som redogörs i 
plankartorna delats upp i olika rubriker.  Uppdelningen har gjorts för att lättare kunna följa 
varje planbestämmelse för allmän plats genom hela processen, och se hur kommunen 
säkerställer att varje intention blir genomförd i verkligheten.  
 
I första delen av analysen jämförs plankartans bestämmelser, planbeskrivningens förklarande 
text och genomförandebeskrivningen, för att se sambandet mellan de olika 
detaljplanehandlingarna. Nästa del av analysen innebär en granskning av sambandet mellan 
genomförandebeskrivningens intentioner kring allmän plats och avtalet. Det görs även en 
granskning av ansökan, för att se hur den stämmer överens med intentionerna som 
redogjorts i detaljplanehandlingarna. 
 
I lantmäteriförrättningen analyseras hur lantmätaren handlägger ansökan i förrättningen, 
vilka prövningar som utförs och vad som har beslutats.  
Avslutningsvis genomförs en analys av platsbesöket, och om anläggningar som beskrivs i 
anläggningsbeslutet blivit genomförda. 
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4.1 Melleruds kommun 
Mellerud som är centralort i kommunen ligger cirka 5 mil norr om Trollhättan/Vänersborg 
på Vänerns västra sida och tillhör landskapet Dalsland. År 2015 hade Melleruds kommun 
9169 invånare.204 Melleruds kommun bildades vid kommunreformen 1971 och hette innan 
dess Melleruds köping, som var en sammanslagning av Melleruds vidgade köping samt tre 
landskommuner.205 Dalslands kanal går genom kommunen och en av kanalens stora 
sevärdheter är akvedukten i Håverud som ligger i norra delen av Melleruds kommun.  

                                                 
204 SCB - Folkmängd efter region och år  
205 Mellerud kommun (Mellerud.se) 

Figur 2 Flödesschema på hela processen från plan till verklighet med förklaring. Källa: 
Therese Johansson 
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Akvedukten är en kombination av landsvägsbro, järnvägsbro och en akvedukt som 
färdigställdes 1868.206 Anläggningen kom till då det inte var möjligt att bygga en vanlig 
slussanläggning eftersom bergarterna för lösa, stupen för branta och strömmen för stark.207 
 
Från Melleruds kommun har ett område med genomförd detaljplan valts ut, där en 
granskning har skett av plan- och genomförandebeskrivningen med tillhörande avtal, samt 
förrättningsakten som genomförts i området. Ett platsbesök utfördes med en okulär 
besiktning, för att se hur väl kommunens intentioner för allmän plats blivit genomförda i 
verkligheten.  

 

4.1.1 Detaljplan för Kurran Sunnanå 1:10  

Området ligger cirka två kilometer öster om Mellerud centrum, och 700 meter från Sunnanå 
hamn.208 Detaljplanen vann laga kraft 2005-04-14.209 Planens huvudsyfte är att skapa ett 
mindre bostadsområde med friliggande villor, som har ett attraktivt läge nära Sunnanå 
hamn.210 Planområdet ligger inom ett riksintresse för friluftsliv och angränsar till riksintresse 
för kulturvård i norr. All mark inom planområdet ägs av kommunen.211  
 

Plankarta 

 
I plankartan finns planbestämmelser för 
hur mark får användas och utformas. De 
markanvändningsbestämmelser som finns 
för allmän plats i detaljplanen Kurran 
Sunnanå redovisas i figur 3.212 
 
Bestämmelser som finns kring 
utformning av allmän plats är höjd 
över nollplanet, samt en bestämmelse 
nämnd ”ex”. Innebörden av 
bestämmelserna visas i figur 4. 
 
Under administrativa bestämmelser 
framgår att kommunen inte ska vara 
huvudman för allmän plats. I planen 
finns även en bestämmelse med ett 
villkorat bygglov, där gator och VA-
systemet ska vara utbyggt i hela 
området, innan bygglov ges, se figur 
5.213 

                                                 
206 Dalslands kanal, Akvedukten i Håverud, se referens under källhänvisning "Websidor" 
207 Dalslands kanal, Akvedukten i Håverud 
208 Planbeskrivning s. 1 till detaljplan för Kurran Sunnanå 1:10  
209 Plankarta till detaljplan för Kurran Sunnanå 1:10 
210 Planbeskrivning s. 1 till detaljplan för Kurran Sunnanå 1:10 
211 Planbeskrivning s. 1 till detaljplan för Kurran Sunnanå 1:10 
212 Plankarta till detaljplan för Kurran Sunnanå 1:10 
213 Planbeskrivning s. 5 till detaljplan för Kurran Sunnanå 1:10 

Figur 3 Användning av mark och vatten. Källa: Plankarta till 
detaljplan för Kurran Sunnanå 1:10 

Figur 4 Utformning av allmän plats Källa: Plankarta till detaljplan för 
Kurran Sunnanå 1:10 

Figur 5 Administrativa bestämmelser Källa: Planbeskrivning s. 5 till detaljplan 
för Kurran Sunnanå 1:10 
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Planbeskrivning 
 
Huvudmannaskap 

I planbeskrivningen framgår 
huvudmannaskapsfrågan på samma 
sätt som i plankartan, se figur 6. Det 
saknas förklaring kring vad det 
innebär att kommunen ej är 
huvudman. 
 
Natur 

Naturen består av en kulle med 
hällmarker, tät skog och gles tallskog. 
För att ge planen ett kvalitetsområde 
bevaras ett naturstråk i planens östra 
del, se figur 7. 
 
Kommunen ser denna befintliga natur 
som en bra tillgång för rekreation, och 
vill därför att det ska bevaras. För lek 
ska inga anläggningar upprättas på 
allmän plats, utan det ska anordnas på 
tomtmark, se figur 8. 
 
Gator och trafik 

Gator och trafik utanför planområdet 
är det som framgår i 
planbeskrivningen, se figur 9. Det 
saknas information om hur gator och 
trafik ska se ut inom planområdet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 6 Administrativa frågor Källa: Planbeskrivning s. 1 till detaljplan för 
Kurran Sunnanå 1:10 

Figur 8 Friytor Källa: Planbeskrivning s. 3 till detaljplan för Kurran Sunnanå 
1:10 

Figur 7 Mark och vegetation Källa: Planbeskrivning s. 2 till detaljplan för 
Kurran Sunnanå 1:10 

Figur 9 Gator och trafik Källa: Planbeskrivning s. 4 till detaljplan för Kurran 
Sunnanå 1:10  
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Genomförandebeskrivning 
 
Huvudmannaskap 

Här framgår enligt figur 10 att 
kommunen inte ska vara huvudman 
för allmän plats och naturmark. Det 
framgår en kortfattad upplysning om 
att en samfällighetsförening ska ta 
över ansvaret för de allmänna 
platserna. Det saknas en förklaring till 
hur enskilt  huvudmannaskap 
fungerar, eller vilka skäl kommunen 
har för att lämna ifrån sig ansvaret. 
 
Natur 

I figur 10 framgår att kommunen inte är huvudman för naturmark inom planområdet, och 
att samfällighetsföreningen kommer ansvara för skötseln framöver. 
 
Gator och trafik 

Exploatören ska bland annat ansvara för framdragning av belysning och byggande av 
lokalgata, se figur 10. Avtalet reglerar därefter hur ansvaret mellan kommun och exploatör 
ska fördelas. Samfällighetsföreningen ska ansvara för skötsel av lokalgata. Den del av gatan 
fram till landsväg 2179 ska ingå i samfälligheten. 

 

Avtal 
 

Avtalet reglerar kommunens 
försäljning av mark till exploatörer i 
området. Exploatören måste påbörja 
byggnation av gator inom två år från 
undertecknande av avtalet.214 Om 
detta inte uppfylls har kommunen rätt 
att häva köpet, se figur 11. 
Exploatören ska ansvara för 
utbyggnad av anläggningar inom 
planområdet. Hit hör också åtgärder 
som behövs för att ansluta kvarteret 
till väg 2179, som att röja växtlighet 
för att förbättra siktförhållandena, se 
figur 12.215 Gator och belysning ska 
efter godkänd besiktning överlämnas 
till en gemensamhetsanläggning utan 
ersättning, se figur 13.216  

                                                 
214 Exploateringsavtal s. 2 Kurran, Sunnanå 1:10 m.fl. 
215 Exploateringsavtal s. 3 Kurran, Sunnanå 1:10 m.fl. 
216 Exploateringsavtal s. 4 Kurran, Sunnanå 1:10 m.fl. 

Figur 10 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Källa: Genomförandebeskrivning 
s. 1 Kurran Sunnanå 1:10 

Figur 12 Röjning av vegetation ska utföras av exploatör Källa: Exploaterings-
avtal Kurranområdet s. 3 

 

Figur 11 Villkor för köpet Källa: Exploateringsavtal Kurranområdet s. 1 

Figur 13 Övertagande av anläggning Källa: Exploateringsavtal Kurranområdet 
s. 4 
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Gemensamhetsanläggningar ska 
bildas för skötsel av naturmark och 
gator, samt skötsel och drift av 
gatubelysning se figur 14. Till 
anläggningarna ska en 
samfällighetsfällighetsförening bildas 
genom en lantmäteriförrättning, se 
figur 15.217   
I avtalet framgår, förutom reglering av 
ansvarsfördelningen mellan kommun 
och exploatör, att avtalet ska ses som 
en ansökan om lantmäteriförrättning 
se figur 15.218 Avtalet saknar 
information om vem som ska ta initiativet att ansöka om förrättning. 
  
I bilaga C framgår att lokalgatorna ska 
ha 4 meter bred körbana och 1 meter 
bred sidovinge på båda sidor, 
belysningen föreslås ha 50 watts 
högnatriumlampor, se figur 16.219 
 

Förrättningsakt 

 
På initiativ av lantmäterikonsult Stellan Hermansson, återupptas förrättningsärendet år 2011 
efter en tids vila. Enligt dagboksanteckningarna inkom en ansökan redan år 2005, men i 
förrättningsakten saknas handlingar från den tiden.220  
 
Det finns ett uppdaterat avtal från år 2011, där förändringarna är att exploatören ska överlåta 
de färdigställda anläggningarna till en gemensamhetsanläggning samt att gatorna ska ha en 
grusad körbana.221 I det tidigare avtalet från 2005 framgick att gatorna skulle beläggas med 
asfalt, samt att exploatören skulle överlåta de färdigställda anläggningarna till kommunen. 
Förrättningslantmätaren har i avtalet antecknat ordet ”ansökan” där det framgår att avtalet 
ska ses som ansökan om lantmäteriförrättning, se figur 15.222  
 
 
 
 

                                                 
217 Genomförandebeskrivning s. 2 för detaljplan Kurran, Sunnanå 1:10 .m.fl. 
218 Exploateringsavtal s. 2 Kurran, Sunnanå 1:10 m.fl.  
219 Exploateringsavtal, Bilaga C till för detaljplan Kurran, Sunnanå 1:10 .m.fl. 
220 Förrättningsakt 1461-681. Anläggningsförrättning berörande Kurran 1 - 19, Sunnanå 1:2 och 2:6 sid. 1 
Aktbilaga DA1 
221 Förrättningsakt 1461-681 Anläggningsförrättning berörande Kurran 1 - 19, Sunnanå 1:2 och 2:6 sid. 1-4 

Aktbilaga A 
222 Förrättningsakt 1461-681 Anläggningsförrättning berörande Kurran 1 - 19, Sunnanå 1:2 och 2:6 sid. 1 
Aktbilaga A 

Figur 14 Gemensamhetsanläggningar i avtalet Källa: Exploateringsavtal 
Kurranområdet s. 2 

Figur 15 Lantmäteriåtgärder i Exploateringsavtal Källa: Exploateringsavtal 
Kurranområdet s. 2 

Figur 16 Bilaga C i Exploateringsavtalet Källa: Exploateringsavtal 
Kurranområdet  
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Förrättningslantmätaren bildade en 
gemensamhetsanläggning i enlighet 
med föreliggande detaljplan och 
exploateringsavtal, se figur 17. 
Avtalet ligger till grund för ansökan 
och yrkanden i förrättningen, se figur 
18.223  
 
Syftet med förrättningen var att skapa 
gemensamhetsanläggning för skötsel 
och drift av befintliga gator med 
belysning, GC-väg och planlagd 
naturmark, se figur 17.224 Vägarna ska 
vara körbara året runt, vilket innebär 
att det krävs både vinterväghållning 
och barmarksunderhåll.225  Standard 
på vägarna ska följa det som tagits upp 
i exploateringsavtalet.226  
 
Enligt förrättningslantmätaren yrkar 
flertalet närvarande på sammanträdet 
om bildande av tillhörande 
samfällighetsförening, se figur 19. 
Yrkandet om samfällighetsförening 
omnämns också i 
exploateringsavtalet.227  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
223 Förrättningsakt 1461-681, Anläggningsförrättning berörande Kurran 1 - 19, Sunnanå 1:2 och 2:6 sid. 1 

Aktbilaga PR1  
224 Förrättningsakt 1461-681 Anläggningsförrättning berörande Kurran 1- 19, Sunnanå 1:2 och 2:6 sid. 1 

Aktbilaga PR1  
225 Förrättningsakt 1461-681  Anläggningsförrättning berörande Kurran 1- 19, Sunnanå 1:2 och 2:6, sid. 1 

Aktbilaga BE 1 och Exploateringsavtal s. 2 Aktbilaga A  
226 Förrättningsakt 1461-681  Anläggningsförrättning berörande Kurran 1- 19, Sunnanå 1:2 och 2:6 Aktbilaga 

PR1 s. 2 
227 Förrättningsakt 1462-681 Anläggningsförrättning berörande Kurran 1- 19, Sunnanå 1:2 och 2:6, sid.2 

Aktbilaga PR1 och Exploateringsavtal s. 2  

Figur 17 Redogörelse för bakgrunden till ansökan Källa: Akt 1461-681 
Anläggningsförrättning berörande Kurran 1 - 19, Sunnanå 1:2 och 2:6 
Aktbilaga PR1 s. 1 

Figur 18 Yrkande i förrättningsakt Källa: Akt 1461-681 
Anläggningsförrättning berörande Kurran 1 - 19, Sunnanå 1:2 och 2:6 
Aktbilaga PR1 s. 1 

 

Figur 19 Föreningsbildning i förrättningsakten Källa: Akt 1461-681 
Anläggningsförrättning berörande Kurran 1 - 19, Sunnanå 1:2 och 2:6 
Aktbilaga PR1 s. 2 
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Förrättningslantmätaren bedömer att 
inga hinder finns för att inrätta en 
gemensamhetsanläggning enligt AL 5-
12 §§, se figur 20. 
Förrättningslantmätaren beslutar att 
gemensamhetsanläggning ska inrättas 
enligt förrättningskarta och 
beskrivning, se figur 20.228  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platsbesök 

 
De allmänna platserna i planområdets var 
utbyggda i enlighet med detaljplanen. 
Lokalvägen var belagd med grus och 
bedömdes vara av god standard. Det fanns 
belysning och vägbredden var totalt 6 meter, 
se figur 21. Cykelvägen i planområdets norra 
del var utbyggd och belagd med grus.  
De allmänna platserna bedömdes ha god 
tillgänglighet. Det fanns ingen bom eller 

skyltning som stängde ute allmänheten.  
Naturmarken bestod av gles blandskog och 
berg, och bedömdes vara väl skött, se figur 22. 
Intrycket var att naturmarken tillhörde de 
boende i området och fungerade som en 
barriär mellan fastigheterna, för att bevara den 
lantliga känslan.  
 

 
 

                                                 
228 Förrättningsakt 1462-681  Anläggningsförrättning berörande Kurran 1- 19, Sunnanå 1:2 och 2:6, Aktbilaga 
PR 2 s. 2 

Figur 22 Naturen var mest gles blandskog och bedömdes inte som 
allmän skog utan som barriär mellan husen. Bild Therese Johansson 

Figur 21 Lokalgata var utbyggd och vägbredden uppmättes till 6 
meter. Bild: Therese Johansson 

Figur 20 Anläggningsbeslut förrättningsakten Källa: Akt 1462-681  
Anläggningsförrättning berörande Kurran 1- 19, Sunnanå 1:2 och 2:6, 
Aktbilaga PR 2 s. 2 
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4.1.1.1 Analys 

Hur intentioner för allmän plats följs upp från plankarta till 
genomförandebeskrivning 
 
I denna del av analysen jämförs plankartans bestämmelser, planbeskrivningens förklarande 
text och genomförandebeskrivningen, för att se sambanden mellan de olika 
detaljplanehandlingarna, se figur 23.  Nedan har en uppdelning gjorts av huvudmannaskap, 
gator/GC-väg och natur som utgör av allmän plats i detaljplanen.  Varje rubrik följs upp i 
plankarta och plan- och genomförandebeskrivningen för att se hur tydliga kommunen varit 
med sina intentioner för allmän plats.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Huvudmannaskap 
Grunderna till att kommunen ska kunna avsäga sig huvudmannaskapet, är att det tydligt 
framgår i plankartan och att det redovisas särskilda skäl för avsteget.  I plankarta, plan- och 
genomförandebeskrivning redovisas att "kommunen inte är huvudman för allmän plats". 
Formuleringen är kortfattad, men visar tydligt att kommunen inte ska vara huvudman. Enligt 
Boverkets allmänna råd (boken om detaljplaner och områdesbestämmelser) ska planbeskrivningen 
redogöra för skälen till planens utformning och en motivering till valda planbestämmelser.229 
Denna förklaring saknas i planbeskrivningen.  Det är viktigt att särskilda skäl finns redovisat 
i planbeskrivningen. Om detaljplanen överklagas och särskilda skäl saknas, faller planen.   
 
I genomförandebeskrivningen framgår att skötseln av allmän plats ingår i samfällighetens 
åtagande, men det saknas text om att området även ska vara tillgängligt för allmänheten. När 
en GA har bildats för mark och gata, finns risken att fastighetsägarna tror att mark och gator 
endast är till för de boende. Utifrån allmän tillgång är det viktigt att kommunen redovisar att 
området ska vara tillgängligt för allmänheten. 
  
När det saknas information om vad enskilt huvudmannaskap innebär för allmän plats, kan 
det vara svårt för fastighetsägarna att förstå ansvaret för den allmänna platsens medför i form 
av utförande, drift och underhåll. När kommunen inte angivet utformningsbestämmelser i 
plankartan eller förtydligat i planbeskrivningen, kan kostnaderna för utbyggnad och underhåll 
av anläggningar på allmän plats vara svåra att uppskatta. Avsaknaden av information kan 
därmed innebära att kommunens intention om allmänhetens tillgänglighet inte blir uppfyllt.     
 
 
 
 

                                                 
229 Boverkets allmänna råd 1996:1 (ändrad genom 2002:1) s. 55  

Figur 23 Uppföljning/samband/intentioner från plankarta till genomförandebeskrivning. 
Källa: Therese Johansson 
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Natur  

Plankartan redovisar NATUR som en användning av allmän plats. Någon utförligare 
beskrivning framgår inte i plan- och genomförandebeskrivning, mer än att skötseln ska ingå 
i samfällighetsföreningens åtagande. Det framgår i genomförandebeskrivningen, se figur 9 

 
Gator/GC-väg 

I plankartan redovisas LOKALGATA, GENOMFART och GC-VÄG som användning av 
allmän plats. Det som saknas i kartan är utformningsbestämmelser för gator och GC-väg.  
En noterad inkonsekvens är att genomfartsgata finns med i teckenförklaringen, men inte 
utmarkerad i kartbilden.  
 
En annan del som var otydlig i planbeskrivningen, var att det saknades information om 
utformning på gator och GC-vägar innanför planområdet. Noterbart är att 
planbeskrivningen endast redovisas hur området ska angöras med hjälp av tillfartsvägar och 
GC-vägar utanför planområdet.    
Genomförandebeskrivningen ska beskriva hur planen ska genomföras, genom att redogöra 
vem som ska ansvara för att olika delar byggs ut och förvaltas. Det som framgår i 
beskrivningen är att exploatören ska ansvara för framdragning av belysning, VA-nät, el- och 
teledragning samt byggnation av lokalgatan. Ansvarig för anläggande av GC-vägen redovisas 
inte.  
 
Avsaknaden av utformning på gator inom planområdet och vem som ska ansvara för att GC-
vägen blir utbyggd, kan innebära att fastighetsägarna väljer en lösning som inte stämmer 
överens med kommunens ursprungliga intentioner. Det innebär att bristande information 
kring utformning och ansvar kan leda till att fastighetsägarna kan uppföra anläggningar på 
ett helt annat sätt än som förutsätts i plankartan.   
 
Information om vilka konsekvenser som detaljplanens genomförande medför för 
fastighetsägarna framgår inte. Det innebär att fastighetsägarna får svår att förutse vad det 
innebär att vara skötselansvarig för gator och mark. En uppdelning av förvaltningsansvaret 
mellan kommun och exploatör för de allmänna platserna, ska fastställas i ett avtal.  
 

Hur genomförandebeskrivning följs upp i avtal och ansökan 
 
I genomförandebeskrivningen ska kommunen beskriva hur intentionerna i detaljplanens 
plankarta och planbeskrivning är tänkt att genomföras. Denna del av analysen innebär en 
granskning av sambandet mellan genomförandebeskrivningens intentioner och avtalet. Det 
görs också en granskning av ansökan, för att se hur den stämmer överens med intentionerna 
som redogjorts i detaljplanehandlingarna, se figur 24. 
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I genomförandebeskrivningen anges att ett avtal ska upprättas, där en fördelning ska ske av 
ansvaret för allmänna platser. I beskrivningen redogörs förslag om att exploatören ska 
ansvara för att lokalgatan byggs ut, samt för framdragning av gatubelysning.   
 
Via avtalet säljer kommunen mark till exploatören. Exploatören ska inom två år påbörjat 
utbyggnaden av gator och VA inom planområdet, se figur 10. Om utbyggnaden inte sker har 
kommunen rätt att häva köpet. Det är ett säkerställande för kommunen att marken återgår i 
kommunal ägo, om exploatören inte genomför sina åtaganden. I samband med detta ställs 
även ett villkor om att bygglov inte ges innan lokalgatan är utbyggd, vilket också är en 
planbestämmelse i plankartan. Exploatören lämnar en kreditförsäkring om 400 000 kronor, 
som kommunen kan använda om exploatören inte skulle fullgöra sina åtaganden enligt 
avtalet. 
 
Det syns en tydlig länk mellan genomförandebeskrivning och avtal, där avtalet reglerar 
exploatörens ansvar och använder påtryckningsmedel för att den allmänna platsen ska bli 
genomförd.  Vidare anges att gemensamhetsanläggningar ska bildas, en för skötsel av gator 
och naturmark, samt en för skötsel och drift av gatubelysning. Till anläggningarna ska även 
en ny samfällighetsförening bildas.   
 
Enligt avtalet framgår att det som regleras i avtal, ska ligga till grund för ansökan om 
lantmäteriförrättning. Det innebär att yrkandet i förrättningen inte riskerar att bli något annat 
än det som är överenskommet i avtalet.  
 
Det som är bristfälligt i avtalet är att det endast ska ligga till grund för förrättning för 
ledningsrättsupplåtelse och fastighetsbildning, och därmed inte för bildande av GA. Vidare 
reglerar avtalet att förrättningen ska innebära att en samfällighetsförening bildas. 
Samfällighetsförening kan endast bildas för en GA, därför har en vidare tolkning gjorts att 
avtalet även ligger till grund för bildande av GA.  

Figur 24 Hur genomförandebeskrivning följs upp i avtal och ansökan 
Källa: Therese Johansson 
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Avtalet är därmed en stärkande länk mellan genomförandebeskrivningens intentioner och 
lantmäteriförrättningen. Det är ett förtydligande av vad förrättningen ska innebära. Genom 
detta har genomförandebeskrivning, avtal och ansökan länkats ihop på ett tydligt sätt.   
 
Lantmäteriförrättningen 
 
I detta steg granskas hur ansökan handläggs i förrättningen, 
enligt figur 25.  
Det som framgick i det föregående analyssteget var att avtalet 
ligger till grund för ansökan i förrättningen, se figur 23. I 
avtalet framgick att gemensamhetsanläggningar skulle bildas 
för skötsel av gator och naturmark, samt för skötsel och drift 
av gatubelysning, se figur 13. Till detta ska även en 
samfällighetsförening bildas. Nämnda åtgärder har 
lantmätaren bedömt utgöra yrkande i förrättningen, vilket 
framgår av att det utförts en markering i avtalet som finns med i akten, se figur 14.  I detta 
fall har lantmätaren själv gjort en tolkning av avtalet, och därefter bedömt vad som utgör 
yrkanden. Här kan det därför finnas en risk för att den ursprungliga tanken i avtalet blir 
ändrad i förrättningen, beroende på hur avtalet tolkas.    
 
I förrättningen har lantmätaren prövat villkoren i anläggningslagen. Prövningen har skett på 
ett övergripande sätt där paragraferna (AL 5 - 12§§) bedömts separat. 
Förrättningslantmätaren gör en kortfattad bedömning av att villkoren uppfylls. Någon 
förklaring om hur lantmätaren tänkt i bedömningen framgår inte.  Naturmarken har ingått 
som en del i den samlade bedömningen av gemensamhetsanläggningen och inte prövats 
separat.  Naturmarken borde ingått i en egen prövning, eftersom natur formellt ofta inte är 
av väsentlig betydelse för de deltagande fastigheterna. Fastighetsägarna har tillgång till 
naturen inom planområdet, även om den inte ingår i den gemensamma anläggningen. 
 
På grund av att det inte framgått på ett tydligt sätt hur lantmätaren prövat villkoren i AL, kan 
det vara svårt för fastighetsägarna att förstå varför vissa delar ska ingå i 
gemensamhetsanläggningen.  En tydlig prövning av villkor i lantmäteriförrättningen är viktigt 
för att följa lagstiftningen. 

Hur anläggningsbeslutet genomförs i verkligheten 

 
Vid platsbesöket gjordes en okulär besiktning, för att 
kontrollera om beslut kring allmän plats i förrättningen, blivit 
genomfört i verkligheten. Analyssteget visas i figur 26. 
Vid platsbesöket daterat 11 maj 2016, utfördes en okulär 
besiktning på planområdet.  En tydlig koppling finns mellan 
avtal, lantmäteriförrättning och verklighet. Gatorna som 
beskrivs i anläggningsbeslutet var utbyggda och hade den 
bredd som överenskommits i avtalet. Belysning var utbyggt.  
Exploateringsavtalet tar upp de intentioner för allmän plats 
som redogörs i genomförandebeskrivningen. Avtalet ligger till 
grund i förrättningen, och utgör yrkande om bildande av GA 
för skötsel av allmän plats.  
En av intentionerna för allmän plats som kommunen redovisat 
i plankartan, var anläggande av GC-väg. Anläggande av GC-väg har därefter legat utanför 

Figur 26 Hur anläggningsbeslutet i 
förrättningen blir genomfört i verkligheten 
Källa: Therese Johansson 

 

Figur 25 Ansökans behandling i 
förrättningen Källa: Therese Johansson 
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hela processen, och inte redogjorts varken i plan/genomförandebeskrivning eller 
exploateringsavtalet. Det finns ingen information om vem som är ansvarig för anläggandet, 
och ingen reglering av standarden. Det har medfört att anläggningsbeslutet inte uppfyller alla 
intentioner för allmän plats, eftersom GC-vägen inte är med i beslutet.  
 
Platsbesöket visade att de övriga allmänna platserna som beskrivs anläggningsbeslutet, har 
genomförts. Det visades även att GC-vägen var utbyggd och användes, trots att den inte varit 
med i processen. Det innebar till sist att plankartans intentioner för allmän plats, var 
uppfyllda och genomförda i verkligheten. 
 

4.1.1.2 Reflektion  
 

Bedömningen av detaljplanen var att den var svårtolkad, eftersom informationen var 
ofullständig och inkonsekvent. En planbestämmelse som vi främst reagerade på i kartan var 
planbestämmelsen "ex" för utformningen av allmän plats. Bestämmelsen är inkonsekvent 
eftersom att littera "e" är en egenskapsbestämmelse inom kvartersmark. Det framgår även 
av förklaringen i kartan att bestämmelsen innebär en fastighetsindelning av kvartersmark, 
trots att den ska reglera utformning på allmän plats. Här märks att planritaren inte riktigt 
förstår de olika planbestämmelsernas betydelse, vilket innebär att detaljplanen blir otydlig 
och svår att förstå. 
 
Planbeskrivningen var otydlig genom att den hade en bristfällig förklaring kring innebörden 
av enskilt huvudmannaskap. Dessutom saknades en motivering av planens utformning med 
stöd av särskilda skäl. Det är en allvarlig brist, eftersom särskilda skäl är en grund för 
kommunen att avsäga sig huvudmannaskapet. Om särskilda skäl saknas, och detaljplanen blir 
överklagad, innebär det att planen faller.    
 
En annan brist i planbeskrivningen var att det saknades en beskrivning av konsekvenserna 
som planens genomförande medför för fastighetsägarna. En konsekvens är att allmänna 
platser ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap. Det innebär ett större ansvar för 
fastighetsägarna inom planområdet, eftersom de ska anlägga och förvalta en anläggning för 
allmänt behov. För att fastighetsägarna ska kunna göra en bedömning av vilken standard 
kommunen förväntar sig på anläggningarna, ska planbeskrivningen redovisa vad som menas 
med varje planbestämmelse i kartan. Noterbart i denna planbeskrivning är att det enbart 
framgår information om hur gator och trafik ska fungera utanför planområdet. Det finns 
ingen information om gatorna inom planområdet. Dessa brister gör att beskrivningen inte 
uppfyller sitt syfte, och lämnar bestämmelserna i plankartan outredda.  
 
Det som var bra med planen var att genomförandet av lokalgatan följdes upp på ett bra sätt 
från genomförandebeskrivning till verkligheten. I avtalet började den röda tråden att komma 
fram i genomförandet, eftersom avtalet reglerade lokalgatans utformning inom planområdet 
och även en ansvarig för utbyggnaden.  För att säkerställa att gatorna byggdes ut använde 
kommunen ett villkor i avtalet. Villkoret innebär att kommunen har rätten att häva 
markköpet om exploatören inte påbörjat merparten av gatorna inom två år.  Det anser vi är 
ett effektivt sätt att få exploatören att påbörja utbyggnaden av planen, och ett säkerställande 
av de intentioner för allmän plats som redogörs i genomförandebeskrivningen.   
Avtalet ligger därefter till grund för ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av GA. 
Det anser vi är en bra lösning, eftersom att det som reglerats i avtalet utgör yrkande i 
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förrättningen. Det säkerställer att yrkandena följer kommunens intentioner för allmän plats, 
och inte riskerar att förändras i steget mellan avtal och ansökan.  
 
En intressant del i planen var GC-vägen eftersom den endast togs upp i plankartan, men 
därefter saknades i den övriga beskrivningen. Den togs inte upp i avtalet eller förrättningen, 
men var ändå utbyggd vid platsbesöket. Det framgår inte vem som byggt ut GC-vägen eller 
vem som kommer att ansvara för drift och underhåll.   Det innebär att någon tagit initiativet 
utanför genomförandeprocessen och byggt ut GC-vägen.  

4.2 Strömstad kommun  
Strömstad ligger i norra Bohuslän och är Sveriges västligaste stad, med angränsning till 
Skagerrak och gräns mot Norge två mil norr ut. Avståndet till Oslo är ca 12 mil och till 
Göteborg ca 18 mil.  Strömstad utgör centralorten, där de närliggande tätorterna är Skee, 
Kebal och Östra Ånneröd.230 Totalt bor ca 12 800 invånare i kommunen (år 2015).231 
Staden har en god kommunikation via E6 som går genom Strömstad i nord-sydlig riktning, 
med en förbindelse mellan Köpenhamn och Oslo via Göteborg. Tågförbindelse via 
Bohusbanan har anknytning till Uddevalla och Göteborg, samt bussförbindelse till 
Uddevalla. Det finns även en färjeförbindelse med Sandefjord i Vestfold fylke i Norge. 
 
I slutet av 1700-talet blev Strömstad känt som bad- och hälsoort och under 1800-talet 
byggdes två nya varmbadhus som senare gjort Strömstad till landets främsta badort. 
Under 1900-talet fick fiskenäringen och gränshandeln en större betydelse, och är idag i 
samband med turismen, de viktigaste källorna för omsättningen av detaljhandel och 
sysselsättning i kommunen.232 Gränshandeln har idag medfört att flera större köpcentra 
byggts ut i kommunen, bland annat i Nordby som ligger nära den norska riksgränsen. Ur 
nordiskt perspektiv ses Strömstad som en del av Oslos storstadsområde, vilket bidrar till att 
norska turister utgör 95 procent av alla turistresor som görs till Västra Götaland genom 
gränshandeln.233 
 
Populära turistmål i kommunen är bland annat Kosteröarna, som ligger i Sveriges artrikaste 
havsområden, med ca 6000 olika djurarter. År 2009 invigdes området som Sveriges första 
marina nationalpark. Det finns även mycket fornminnen i Strömstad.  Blomsholm är därmed 
ett populärt besöksmål, med Bohusläns finaste kulturmiljöer.234 
 
Från Strömstads kommun har två områden med genomförda detaljplaner valts ut, där en 
granskning har skett av plan-och genomförandebeskrivningar med tillhörande avtal, samt 
förrättningsakter som genomförts i områdena. Ett platsbesök utfördes med en okulär 
besiktning, för att se hur väl kommunens intentioner för allmän plats blivit genomförda i 
verkligheten.  
 

                                                 
230 Tätortsavgränsning av statistiska centralbyrån (SCB) den 31 december 2010 
231 Strömstads kommun, befolkningsstatistik.  
232 Svensk handel - Norsk gränshandel 2014 s. 4.   
233 HUI research Nordisk gränshandel och turism 2011, (s. 28).  
234 Strömstad och kosterhavet, turistbyrån Strömstad.  
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4.2.1 Detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 

Området är beläget söder om Strömstad, cirka tre kilometer från centrum. Detaljplanen vann 
laga kraft 2007.235  Detaljplanens syfte är att öka tillgängligheten till Hällekinds grönområde 
och möjliggöra en utveckling av Hällekindsbaden.236 Hällekind 1:2 är idag privat ägd av 
Hällekind AB och omfattar hela halvön, förutom två privatägda bostadsfastigheter som ligger 
på nordvästra delen av halvön. Vattenområdet omfattas delvis av Hålkedalen 1:27 som är 
kommunalägd.237  
 
Plankarta 
 
Markanvändningarna som anges för 
allmän plats i detaljplanen för 
Hällekind 1:2 m.fl. visas i figur 27.238  
 
 
 
 
 
Utformningsbestämmelser som anges 
i plankartan för allmän plats är typ B 
och gång. Innebörden av dessa 
bestämmelser framgår figur 28. 
 
 
 
I plankartans administrativa 
bestämmelser framgår att kommunen 
inte är huvudman för allmän plats. 
Det innebär att huvudmannaskapet är 
enskilt, se figur 29.239 
 

Planbeskrivning 

 
Huvudmannaskap 
I planbeskrivningens administrativa 
frågor framgår  
huvudmannaskapsfrågan på samma 
sätt som i plankartan, se figur 30.240  
Det saknas en redovisning av 
särskilda skäl, och motivering kring valda planbestämmelser.   
 

                                                 
235

 Plankarta till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 
236 Planbeskrivning s. 4 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl.  
237 Planbeskrivning s. 5 till detaljplan för del av Hällkind 1:2 m.fl.  
238 Plankarta till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 
239 Plankarta till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 
240 Planbeskrivning s. 26 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 

Figur 30 Huvudmannaskapet Källa: Planbeskrivning s. 26 till detaljplan för 
del av Hällekind 1:2 m.fl. 

Figur 29 Administrativa bestämmelser Källa: Plankarta till detaljplan för del 
av Hällekind 1:2 m.fl. 

Figur 28 Utformning av allmän plats Källa: Plankarta till detaljplan för del av 
Hällekind 1:2 m.fl. 

Figur 27 Användning av allmän plats. Källa: Plankarta till detaljplan för del 
av Hällekind 1:2 m.fl. 
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Natur och Park 

Parkområdet i planen ska vara 
tillgängligt för både allmänheten och 
de boende.241 I anslutning till 
bostadslägenheterna ska mindre 
lekplatser anläggas. Det finns god 
tillgång till rekreationsområden för 
lek och motion, både innanför och 
utanför planområdet. För att 
möjliggöra promenader längs vattnet 
till båthamnen, föreslår kommunen att en ny brygga ska anläggas.242  Texten i stycket går att 
återse i figur 31. 
 
Befintlig naturmiljö ska bevaras i planområdet. I angränsning till planområdet finns tillgång 
till motions- och promenadstigar inom de större strövområdena, främst i söder och i 
väster.243  
 
 
 
 
Gator och trafik  

En intention som framgår i 
planbeskrivningen är att öka 
tillgängligheten för 
funktionshindrade inom  
planområdet.244 Tillgängligheten med 
bil till hotellanläggningen föreslås ske 
via nuvarande infartsväg. Eftersom infartsvägen är smal föreslår kommunen bland annat att 
2-3 mötesplatser ska anläggas, se figur 32.245  
 
Parkering  

Kommunen föreslår att befintlig 
parkeringsplats nära 
centralanläggningen utökas till totalt 
ca 100 parkeringsplatser. I 
planområdets norra del föreslår 
kommunen även en ny allmän 
parkering med 20 platser som ska 
iordningställas nära 
hotellanläggningen.246 I anslutning till 
centralanläggningen och 

                                                 
241 Planbeskrivning s. 24 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 
242 Planbeskrivning s. 24 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 
243 Planbeskrivning s. 24 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 
244 Planbeskrivning s. 24 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl.  
245 Planbeskrivning s. 24 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 
246 Planbeskrivning s. 25 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 

Figur 32 Gator och trafik. Källa: Planbeskrivning s. 24 till detaljplan för del 
av Hällekind 1:2 m.fl. 

 

Figur 31 Rekreation för både allmänhet och boende. Källa: Planbeskrivning s. 
24 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 

 

Figur 33 Parkering Källa: Planbeskrivning s. 25 till detaljplan för del av 
Hällekind 1:2 m.fl. 
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hotellägenheterna ska när- och handikapparkering anordnas.247 Texten i stycket går att återse 
i figur 33. 
 
Fornlämning och Badplats 

I planbeskrivningen framgår att det hittats fornlämningar utanför planområdet. 
Fornlämningsområdet inom planområdet är markerade med planbestämmelsen FORN. 
Planförslaget kommer inte påverka fornlämningarna. För den allmänna platsen BAD, 
framgår att det finns badmöjligheter vid vattnet. Men det saknas en närmare beskrivning av 
vem som är ansvarig för underhåll och drift av badplatsområdet.  

 

Genomförandebeskrivning 
 
Huvudmannaskap 

I genomförandebeskrivningen 
framgår att kommunen inte ska vara 
huvudman för allmän plats inom 
planområdet, se figur 34. Det saknas 
förklaring till vad enskilt 
huvudmannaskap innebär, och en redovisning av kommunen särskilda skäl för att avsäga sig 
huvudmannaskapet.248  
 
 
Natur och Park 

Hällekindshalvön ligger till större 
delen utanför planområdet. Det 
framgår i 
genomförandebeskrivningen att en 
skötselplan har upprättats för marken 
utanför planområdet. Det framgår 
indirekt att exploatören ska ansvara 
för att skötselplanen efterlevs. 
Exploatören ska också anlägga 
gångbrygga längs vattnet mellan 
Hällekind och Hålkedalskilens 
småbåtshamn.249   
Fördelning av underhållsansvaret för 
åtgärderna, ska regleras via exploateringsavtal. Avtalet ska upprättas mellan kommunen och  
exploatören Hällekind AB. Texten i stycket går att återse i figur 35. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
247 Planbeskrivning s. 25 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 
248 Genomförandebeskrivning s. 1 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 
249 Genomförandebeskrivning s. 2 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 

Figur 34 Huvudmannaskap Källa: Planbeskrivning s. 25 till detaljplan för del 
av Hällekind 1:2 m.fl. 

 

Figur 35 Ansvarsfördelning av mark i huvudsak utanför planområdet. Källa: 
Genomförandebeskrivning s. 2 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 

 



Från plan till verklighet - En helhetsbild av genomförandeprocessen av allmän plats, med enskilt 
huvudmannaskap 

 48 

Gator och trafik  

Enligt genomförandebeskrivningen 
ska exploatören ansvara för utbyggnad 
bland annat mark inom planområdet, 
och bidra med kostnadsandel för 
upprustning av infartsväg från väg 
176, se figur 35.   
Ansvar för upprustning ska regleras i exploateringsavtal, se figur 36. 
 
Det saknas beskrivning om vem som ska ta initiativ till att ansöka om lantmäteriförrättning, 
för bildande av gemensamhetsanläggning.  
 
Parkering 
Exploatören ska ansvara för anläggande av parkering för friluftslivet (allmän parkering), se 
figur 34. Det ska även regleras via exploateringsavtalet, se figur 35. 
 
Fornminne/Badplats 

Det saknas information om fornminne och badplats i genomförandebeskrivningen.  

Avtal  
 
I avtalet framgår en förklaring av 
enskilt huvudmannaskap, där 
fastighetsägarna är ansvariga för 
utbyggnad, samt framtida drift och 
underhåll av allmän plats i 
planområdet, se figur 37.250  
Exploatören tar åt sig ansvaret för 
skötsel av Hällekindhalvön, samt 
utbyggnad av all mark och 
upprustning av infartsvägen (lokalväg 
i plankartan), se figur 35.  
Väg och gångväg ska vara asfalterade. 
Gångvägar markerade med "gång" 
(inom parkområdet) ska vara minst 
1,5 meter breda och ha en 
ytbeläggning med  
"handikappanpassat" skick, se figur 
38. När lokalväg och gångväg är 
utbyggda, ska de godkännas av 
kommunen genom en slutbesiktning, 
se figur 38.251  
 
 
 
 

                                                 
250 Exploateringsavtal s. 1 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 
251 Exploateringsavtal s. 2 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 

Figur 37 Huvudmannaskap och exploatörens ansvar. Källa: Exploateringsavtal 
s. 1 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 

 

Figur 38 Vägar och gångväg ska ha asfalterad ytbeläggning. Källa: 
Exploateringsavtal s. 2 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 

 

Figur 36 Genomförandeavtal ska upprättas. Källa: Genomförandebeskrivning 
s. 2 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 
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Parkeringsplatsen för allmänheten 
ska anläggas inom planområdet. 
Parkeringen är markerad med 
bestämmelsen "P" i plankartan. Den 
ska utföras av exploatören enligt 
anläggnings-AMA med ett slitlager av 
grus, se figur 39.252 
 
 
 
 
 
Den del av lokalvägen, som används 
av två privata fastigheter (Hällekind 
1:3 och 1:4) utanför planområdet, ska 
bilda en gemensamhetsanläggning.253  
Till gemensamhetsanläggningen ska 
också allmän parkering med 20 
platser ingå. Exploatören ansvarar för 
alla kostnader det medför att 
upprusta lokalvägen och 
iordningställa parkeringen.  
Exploatören är ansvarig för ansökan 
om lantmäteriförrättning.254 Texten i stycket går att återse i figur 40. 
 
Exploatören är också ansvarig att 
anlägga gångbrygga mellan Hällekind 
och Hålkedalskilens småbåtshamn. 
Bryggan ska vara två meter bred och 
utformas utan räcke mot vattnet. 
Bredden på bryggan får variera om 
det krävs för att anpassas till 
terrängen. Öppna områden mellan 
berg och gångbrygga ska utrustas med 
räcke.255 Exploatören ska 
fortsättningsvis ansvara för drift och  
underhåll av gångbryggan.256  
Texten i stycket går att återse i figur 41. 
 
 
 
 

                                                 
252 Exploateringsavtal s. 4 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 
253 Exploateringsavtal s. 2 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 
254 Exploateringsavtal s.2 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 
255 Exploateringsavtal s. 3 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 
256 Exploateringsavtal s. 3 till detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 

Figur 41 Gångbrygga Källa: Exploateringsavtal s. 3 till detaljplan för del av 
Hällekind 1:2 m.fl. 

 

 

Figur 40 Gemensamhetsanläggning. Källa: Exploateringsavtal s. 2 till 
detaljplan för del av Hällekind 1:2 m.fl. 

Figur 39 Parkering Källa: Exploateringsavtal s. 4 till detaljplan för del av 
Hällekind 1:2 m.fl. 
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Områden med bestämmelser 
”NATUR”, ”PARK”, ”FORN” och 
”BAD” ska bevaras. Hänsyn ska tas 
till ädellövskog och träd med en 
diameter större än 30 centimeter.  
Slutavverkning får inte utföras i dessa 
områden, se figur 42. 

Förrättningsakt 

 
Yrkande om 
gemensamhetsanläggning i 
förrättningsakten grundar sig på delar 
av exploateringsavtalet.257 Exploatören yrkar via avtalet om bildande av 
gemensamhetsanläggning för den del av lokalvägen, som även nyttjas av fastigheterna 
Hällekind 1:3 och 1:4. Yrkandet innebär också att den nya allmänna parkeringen med ca 20 
platser som ska ingå i samma anläggning, se figur 43.258  
 
Två nya gemensamhetsanläggningar 
har bildats. Hällekind GA:1, består 
av ändamålen väg samt gång- och 
cykelväg.259 Deltagande fastigheter i 
anläggningen är Hällekind 1:2, 
blivande Hällekind 1:5 och 
Hålkedalen 1:27. Fastigheterna ska 
tillsammans bilda en samfällighet för 
utbyggnad och drift av anläggningen. 
Texten i stycket går att återse i figur 
44. 
 
 
 
 
Enligt beskrivningen till GA:1 i 
förrättningsakten är anläggningen 
utbyggd, se figur 45. 
 
 
 
 
 

                                                 
257 Förrättningsakt 1486-747, Fastighetsreglering berörande Hällekind 1:2 och s:1, avstyckning från 
Hällekind 1:2 inrättande av gemensamhetsanläggningar Hällekind ga:1 och ga:2, samt 
fastighetsreglering berörande Hällekind 1:3, 1:4 och ga:1, Aktbilaga PR sid. 1  
258 Förrättningsakt 1486-747, Aktbilaga B sid.2  
259 Förrättningsakt 1486-747, Aktbilaga BE sid.3  

Figur 43 Yrkande om gemensamhetsanläggning. Källa: Förrättningsakt 1486-
747, Aktbilaga PR sid. 2 

 

Figur 45 Gemensamhetsanläggning GA:1, anläggningen utbyggd. Källa: 
Förrättningsakt 1486-747 Aktbilaga BE sid.4 

 

Figur 42 Skötsel av mark. Källa: Exploateringsavtal s. 3 till detaljplan för del 
av Hällekind 1:2 m.fl. 

 

Figur 44 Gemensamhetsanläggning GA:1. Källa: Förrättningsakt 1486-747 
Aktbilaga BE sid.3 
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Hällekind GA:2 har ändamålet 
parkering.  Deltagande fastigheter är 
blivande Hällekind 1:5 och 
Hålkedalen 1:27, se figur 46.260   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syftet med anläggningarna är att 
bevara det rörliga friluftslivet och 
trygga allmänhetens tillträde till 
Hällekindhalvön, figur 47.261 Båda 
anläggningarna ska vara utförda inom 
3 år efter anläggningsbeslut och 
ersättningsbeslut vunnit laga kraft.262 
I förrättningen saknas information om 
förrättningslantmätarens prövningar, 
och de skäl som ligger till grund för anläggningsbeslutet, se figur 48.263   
 
Platsbesök 
 
Vid platsbesöket den 12 maj 2016 var 
Infartsvägen till planområdet (LOKALVÄG i 
plankartan) asfalterad och belyst. Lokalvägen 
hade en bredd om 5,0 meter med tillhörande 
trottoar på 1,5 meter, se figur 49.  
Området i anslutning till centralanläggningen 

och hotellägenheterna bedömdes ha god 
tillgänglighet för både allmänhet och 
funktionshindrade. Närparkering och 
handikapparkering var utfört i enlighet med 
planhandlingarna. 
 
Vägarna inom planområdet var asfalterade, 
med enligt vår bedömning, handikappanpassat 

skick. Bredden på vägarna var ca 3,0 meter. Gångvägen ner till båthamnen och stranden var 
asfalterad och hade en bredd om ca 2,0 meter, se figur 50.  

                                                 
260 Förrättningsakt 1486-747, Aktbilaga BE sid. 4 
261 Förrättningsakt 1486-747, Aktbilaga PR sid. 2 
262 Förrättningsakt 1486-747, Aktbilaga BE sid. 4-5 
263 Förrättningsakt 1486-747, Aktbilaga PR sid. 2 

Figur 49 Infartsvägen. Bild: Therese Johansson 

Figur 48 Anläggningsbeslutet. Källa: Förrättningsakt 1486-747, Aktbilaga 
PR sid. 2 

Figur 46 Gemensamhetsanläggning GA:2. Källa: Förrättningsakt 1486-747, 
Aktbilaga BE sid. 4 

 

Figur 50 Vägen ned till båthamn och strand. Bild: Therese 
Johansson 

Figur 47 Det rörliga friluftslivet ska bevaras. Källa: Förrättningsakt 1486-
747, Aktbilaga PR sid. 2 



Från plan till verklighet - En helhetsbild av genomförandeprocessen av allmän plats, med enskilt 
huvudmannaskap 

 52 

Gångbryggan som exploatören skulle anlägga vid båthamnen var inte utbyggd. Det fanns 
endast flytbryggor med båtplatser i området. 
 
Den allmänna parkeringen var utförd och hade plats för 20 bilar. Vägen till parkeringen var 
av dålig grusstandard, och parkeringen var igenvuxen med sly och mindre buskar, se figur 
51. I anslutning till lokalvägen (infartsvägen) 
fanns iordningställda parkeringsplatser, vilket 
kan ses till vänster i bilden i figur 49.  
Kommunens intention om totalt 100 
parkeringsplatser var inte uppfylld.  
Parkområdets placering stämde överens med 
detaljplan och bedömdes fullt tillgängligt för 
allmänheten. Gångvägar inom parkområdet 
var belagda med grus, och uppfyllde inte 
samma asfalterade standard som övriga 
gångvägar. Närlekplatserna som enligt 

planbeskrivningen skulle byggas i anslutning till 
bostadslägenheterna var inte utförda, men en mindre 
bollplan fanns i anslutning till parkområdet.  
 
Skyltningen var tydlig inom planområdet, se exempel i 
figur 52.  I västra delen av planområdet fanns bland 
annat en beachvolleyplan och grillplats för 
allmänheten, tillgängligheten bedömdes vara mindre 
god eftersom det saknades asfalterad väg.   Det 
innebär en begränsning för funktionsnedsatta att 
utnyttja det allmänna området. 
     
Tillgängligheten och standarden på lokalväg samt GC-
väg, bedömdes i stort sett upp uppfylla detaljplanens 
intentioner. Anläggningar som tagits upp i 
detaljplanehandlingarna och lantmäteriförrättningen 
var utförda. 

 

4.2.1.1 Analys 

Hur intentioner för allmän plats följs upp från plankarta till 
genomförandebeskrivning 
 
I denna del av analysen jämförs plankartans bestämmelser, planbeskrivningens förklarande 
text och genomförandebeskrivningen, för att se sambanden mellan de olika 
detaljplanehandlingarna, se figur 53.  Nedan har en uppdelning av huvudmannaskap, natur 
gator/GC-väg, parkering, fornminnen/bad gjorts av allmän plats i detaljplanen.  Varje 
rubrik följs upp genom plandokumenten för att se hur tydliga kommunen varit i sin 
framställning av intentionerna för allmän plats. 
 

Figur 52 Skyltning inom planområdet att det är 
tillgängligt för allmänheten. Bild: Therese Johansson 

Figur 51 Parkering för allmänheten med 20 platser, igenvuxen med 
sly och mindre buskar. Bild: Therese Johansson 
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Huvudmannaskap 

I plankartans administrativa bestämmelser framgår att kommunen inte är huvudman för 
allmän plats. För att ge stöd åt planens syfte och de valda planbestämmelserna, 
rekommenderar Boverket att en tydlig motivering framgår i planbeskrivningen.       
 
Det som framgår i planbeskrivningen är endast information under administrativa frågor, att 
kommunen inte är huvudman för allmän plats inom detaljplanen. Det finns inga särskilda 
skäl redovisade som motiverar enskilt huvudmannaskap, och ingen förklaring kring vad 
enskilt huvudmannaskap innebär för fastighetsägarna. Planbeskrivningen uppfyller inte 
Boverkets rekommendation och innebär därmed en otydlighet kring syftet med plankartan.   
 
I genomförandebeskrivningen framgår under rubriken "ansvarsfördelning" att exploatören 
Hällekind AB, ska ansvara för att bygga ut all bebyggelse, mark m.m. Det som berör studien 
är hur marken därefter ska förvaltas och av vem. Information kring förvaltningen av den 
allmänna platsmarken framgår inte i genomförandebeskrivningen. Enligt Boverket kan 
kommunen ange vem som ska vara alternativ huvudman. Men i Hällekind 1:2 mfl. 
genomförandebeskrivning har kommunen inte angett något förslag på vem som ska överta 
huvudmannaskapet för den allmänna platsmarken  
 
Den röda tråden kring huvudmannaskapsfrågan är att den redogörs i plankartan och därefter 
följs upp i plan- och genomförandebeskrivningen med en kortfattad formulering: 
"kommunen kommer ej vara huvudman för allmänna platser inom 
detaljplanen/planområdet". Ingen av beskrivningarna förklarar vad enskilt huvudmannaskap 
innebär, eller vem som kommer vara förvaltningsansvarig. Det innebär en att det blir svårare 
för berörda fastighetsägare att förstå planen.  
 

Natur och Park  

I plankartan redovisas NATUR och PARK som användning av allmän plats. Intentionerna 
som framgår för parkområdet i planbeskrivningen är att det ska vara tillgängligt för både 
boende och allmänhet. Någon utförligare beskrivning kring skötsel av parkområdet framgår 
inte. Planbeskrivningen anger att en skötselplan upprättats för naturområdena, för att 
säkerställa naturvårdsintressena. Exploatören ska enligt genomförandebeskrivningen ansvara 
för att skötselplanen följs. Ansvaret ska även regleras via exploateringsavtal.  

Kommunen är noga med att skötselplanen uppmärksammas, eftersom den är viktig för att 
naturmarken ska hållas tillgänglig för friluftslivet. För redovisningen av skötsel av 
naturmarken har både plan- och genomförandebeskrivning uppfyllt sitt syfte. 
Planbeskrivningen beskriver naturområdet och upplyser om en skötselplan. 
Genomförandebeskrivningen ger förslag på att exploatören ska ansvara för att skötselplanen 

Figur 53 Uppföljning/samband/intentioner från plankarta till genomförandebeskrivning. 
Källa: Therese Johansson 
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följs.  Naturområdet följs därmed upp i varje handling, vilket gör att det bli tydligt hur 
skötseln av naturen säkerställs i området. 
 

Gator och trafik  

Plankartan redovisar LOKALVÄG som användning av allmän platsmark. I kartan finns 
bestämmelser om utformning av allmän plats, där kommunen har använt 
utformningsbestämmelse "typ B" på LOKALVÄG. Bestämmelsen innebär att körbanebredd 
ska vara 5,5 meter och cykelväg 1,5 meter enligt plankarta. Det är en fördel att måtten 
redovisas i plankartan eftersom den är juridiskt bindande, och ofta ligger till grund i framtida 
förrättningar.    

I planbeskrivningen framgår en annan beskrivning av LOKALVÄG, där kommunen föreslår 
att 2-3 mötesplatser ska anläggas på den befintliga vägen. Planbeskrivningen stämmer 
därmed inte överens med plankartans bestämmelser. När datumen granskas mellan plankarta 
och planbeskrivning så är planbeskrivningen senast reviderad 2007-09-10, och detaljplanen 
vann laga kraft 2007-12-15. Eftersom plankartan är daterad senare än planbeskrivningen kan 
intentionen om att anlägga 2-3 mötesplatser varit grunden, som senare ändrats i kartan till 
utformningsbestämmelsen "typ B".  

I genomförandebeskrivningen ska det framgå vem som ansvarar för anläggande och drift av 
anläggningarna. Det framgår på ett övergripande sätt att exploatören ska ansvara för 
utbyggnad av mark, men ingen information om förvaltningsansvarig för lokalvägen. Ansvaret 
mellan kommun och exploatör ska regleras via exploateringsavtal som ska upprättas mellan 
kommun och Hällekind AB.   

Lokalvägens utformning beskrivs på ett tydligt sätt i plankartan, men blir svårare att följa i 
planbeskrivningen. Det beror på att planbeskrivningen har kvar de tidigare intentionerna i 
området, och har inte reviderats i samband med den nya ändringen i plankartan.  Någon 
utförligare beskrivning av vägens standard framgår inte, varken i plan- eller 
genomförandebeskrivningen.    
 

Parkering (på kvartersmark i plankartan) 

I plankartan norra del finns en parkeringsplats inom kvartersmark med bestämmelsen P i grå 
färg. Enligt planbeskrivningen ska parkeringsplatsen vara tillgänglig för allmänheten, vilket 
gör att betydelsen i plankartan inte stämmer överens med den tänkta användningen i 
verkligheten. För att parkeringen ska vara allmän i plankartan, anger Boverket att 
bestämmelsen ska vara "P-PLATS" och ofärgad.264 
 
Alternativ till ovanstående lösning är att kvartersmarken kompletteras med en 
egenskapsbestämmelse.265 Den blir då allmänt tillgänglig för körtrafik. Åtgärden 
rekommenderas även i Boverkets allmänna råd. För allmän körtrafik används 
egenskapsbestämmelsen "z".266 Egenskapsbestämmelsen innebär att kvartersmarken då blir 
mark för annat än enskild bebyggande (allmän tomt). I detta fall skulle parkeringen bli en 
allmän tomt, där allmänheten får tillgång till en anläggning inom kvartersmark. 
 

                                                 
264 Boverket, allmänna råd 1996:1, Färgguide "boken om detaljplan och områdesbestämmelser"   
265 Efter 2015-01-02 är det en administrativ bestämmelse 
266 BFS 2014:5 DPB 1 
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I plankartan har inget av rekommendationerna följts. Det innebär att kommunens intentioner 
med allmän tillgång till parkeringsplatsen inte uppfylls rent juridiskt. Fastighetsägarna har 
därmed rätt att stänga ute allmänheten från parkeringen, vilket inte är kommunens 
grundläggande syfte.  
Enligt plan och bygglagen är kvartersmark ett område som är avsett för bebyggelse för privat 
och allmänt ändamål.267 Det innebär att kommunens syfte med en allmän parkering inte blir 
uppfylld, eftersom kvartersmark inte är avsett för allmän tillgång. 
 

Fornminnen och Bad 

FORN och BAD redovisas som användning av allmän plats i plankartan. I planbeskrivningen 
framgår en beskrivning av vilka fornlämningar som hittats, och att det finns ett friluftsbad i 
planområdet. Någon utförligare beskrivning framgår inte, varken i plan- eller 
genomförandebeskrivningen. 

Hur genomförandebeskrivning följs upp i avtal och ansökan 

 
I genomförandebeskrivningen ska kommunen beskriva hur intentionerna i detaljplanens 
plankarta och planbeskrivning är tänkt att genomföras. Denna del av analysen innebär en 
granskning av sambandet mellan genomförandebeskrivningens intentioner för allmän plats 
och avtalet. Det görs även en granskning av ansökan, för att se hur den stämmer överens 
med intentionerna för allmän plats som redogjorts i detaljplanehandlingarna, se figur 54. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I genomförandebeskrivningen redogörs att exploatören ska ansvara för utbyggnad av mark 
m.m. inom planområdet. Åtgärder som exploatören ska ansvara för innanför planområdet är 
anläggande av allmän parkering och upprustning av infartsvägen. Utanför planområdet 
framgår att exploatören ska ansvara för anläggande av gångbrygga, upprustning av infartsväg 
fram till väg 176 och ansvara för att skötselplanen följs.  
För att reglera ansvarsfördelningen hänvisar genomförandebeskrivningen till ett 
exploateringsavtal som ska upprättas mellan kommunen och exploatören Hällekind AB. 

                                                 
267 PBL- kunskapsbanken, se källa "Boverket ref. 7"  

Figur 54 Hur genomförandebeskrivning följs upp i avtal och ansökan 
Källa: Therese Johansson 
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Genomförandebeskrivningen anger att det förutsätts bildande av GA för den del av 
infartsvägen som nyttjas av de två bostadsfastigheterna utanför planområdet. 
 
Frågor om ansvarsfördelning och bildande av GA regleras vidare i exploateringsavtalet.  I 
avtalet framgår att GA ska innefatta lokalväg, GC-väg och allmän parkering. Reglering sker 
även av de åtgärder som exploatören ska ansvara för, vilket tydligt framkom i 
genomförandebeskrivningen.  
 
Uppföljningen har gjorts på ett tydligt sätt från genomförandebeskrivningen till avtal och 
ansökan. Tydligheten grundar sig i att det görs en överlappning mellan dokumenten, som 
säkerställer att intentionerna för allmän plats följs upp. Genomförandebeskrivningen 
redogör för förslag till ansvarsfördelning för olika åtgärder, där det görs en hänvisning till 
exploateringsavtal för en vidare reglering.  I avtalet regleras ansvarsfördelningen kring de 
åtgärder som genomförandebeskrivningen berört, och säkerställer intentionerna för 
allmänna platserna inför förrättning. Det säkerställs genom att avtalet ligger till grund för 
ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av GA.   
 
Lösningen med överlappning mellan dokumenten är ett effektivt sätt att säkerställa 
intentionerna. Det minskar luckorna, och även risken för att någon åtgärd försvinner eller 
tillkommer, som gör att planen inte blir genomförd enligt plankartan. 
 
 
Lantmäteriförrättningen 

 
I detta steg granskas hur ansökan handläggs i förrättningen, 
enligt figur 55. I förrättningen låg exploateringsavtalet till 
grund för ansökan om bildande av GA. I avtalet framgår att en 
GA ska bildas för lokalväg, GC-väg och allmän parkering, 
vilket är yrkande i förrättningen. När förrättningen granskades 
framkom i beskrivningen (aktbilaga BE) att 
förrättningslantmätaren gjort bedömningen att bilda två olika 
GA. Det är en förändring som avviker från det som yrkades i 
ansökan.  
 
I protokollet saknas en redovisning av hur förrättningslantmätaren tänkt , vilka prövningar 
som utförts och vilka skäl som beslutet grundas på. Det gör att anläggningsbeslutet i 
förrättningen blir svårt att förstå för fastighetsägarna då det inte finns några motiveringar till 
varför ett beslut har tagits på ett visst sätt.  
 
När en detaljplan har enskilt huvudmannaskap på allmän plats, bildas GA av den allmänna 
platsen för att fastighetsägarna ska kunna förvalta den.  Det innebär i detta fall att 
gemensamhetsanläggningen endast kan omfatta allmän platsmark.  
För att tolka förrättningen gjordes en tillbakablick till detaljplanehandlingarna, för att se vad 
som kan ha påverkat förrättningslantmätarens beslut.  Det som upptäcktes var att den 
allmänna parkeringen låg på kvartersmark i plankartan.  Samtidigt redovisade 
planbeskrivningen att parkeringen skulle vara för allmänt behov.  
Kommunens intention om allmän parkering har, trots felet i plankartan, följt med in i avtalet. 
Avtalet ligger i sin tur till grund för ansökan om bildande av GA i lantmäteriförrättningen.  

Figur 55 Ansökans behandling i 
förrättningen Källa: Therese Johansson 
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Denna problematik kan vara en grund till förrättningslantmätarens beslut, eftersom allmän 
platsmark och kvartersmark inte kan ingå i samma anläggning. Plankartan är juridiskt 
bindande, och därmed kan inte lantmätaren ta andra beslut som strider mot plankartans 
bestämmelser.  
 
Eftersom det saknas beskrivning kring lantmätarens prövningar och de skäl som ligger till 
grund för beslutet, är det svårt att veta om inkonsekvensen mellan plankarta och 
planbeskrivning haft betydelse för beslutet i förrättningen. För att uppnå en förståelse för 
beslut i en förrättning, är det viktigt att prövningar och skäl redovisas på ett tydligt sätt.    
I förrättningen framgår att bildande av GA görs i enlighet med gällande detaljplan, men det 
framgår inte vad som är prövat och om anläggningen uppfyller villkoren i AL. Skäl för 
anläggningsbeslutet framgår inte, utan har endast beslutat att bildande ska ske enligt karta 
och beskrivning.  
 

Hur anläggningsbeslutet genomförs i verkligheten 

 
Vid platsbesöket gjordes en okulär besiktning, för att 
kontrollera om beslut kring allmän plats i förrättningen, blivit 
genomfört i verkligheten. Analyssteget visas i figur 56. Både 
infartsvägen (lokalväg) och den allmänna parkeringen som 
beskrivs i anläggningsbeslutet var utbyggda.  
Parkeringen är allmänt tillgänglig även om den ligger på 
kvartersmark i plankartan.  Kommunens intention i plan- och 
genomförandebeskrivningar har därmed uppfyllts. Även om 
anläggningsbeslutet innehåller två GA och avviker från 
yrkandet i förrättningen, så har syftet med detaljplanen blivit 
uppfyllt. 
 
 
 

4.2.1.2 Reflektion 

 
De otydligheter som uppmärksammats främst i detaljplanen är parkeringen som ligger på 
kvartersmark men ska vara tillgänglig för allmänheten enligt kommunens intentioner. Här 
har kommunen gjort ett misstag genom att de lagt fel markanvändning och sedan menat 
något annat i beskrivningarna. Eftersom plankartan är juridiskt bindande påverkar den även 
hur förrättningar kan genomföras, vilket uppmärksammades i förrättningsakten. För att 
förrättningen inte skulle strida mot detaljplanen (vilket också är ett villkor för bildande av 
GA enligt anläggningslagen) bildade lantmätaren två GA och fick avvika från det ställda 
yrkandet om en GA med ändamålen lokalgata, GC-väg och parkering i samma anläggning.  
Det framgick inte i förrättningsakten om inkonsekvensen mellan plankarna och plan- och 
genomförandebeskrivning var ett skäl till beslutet, men det kan vara en anledning eftersom 
kvartersmark och allmän plats inte kan ingå i samma anläggning.   
 
Den andra otydligheten var att plankartan var uppdaterad senare än planbeskrivningen. Det 
blev uppenbart när planbeskrivningen hade en annan intention om infartsvägen 
(LOKALGATA i plankartan) än vad som redogjordes i plankartan. I detta fall spelar det 

Figur 56 Hur anläggningsbeslutet i 
förrättningen blir genomfört i 
verkligheten Källa: Therese Johansson 
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ingen roll om när missen gjorts i planbeskrivningen, eftersom plankartan är det juridiskt 
bindande dokumentet. Men det innebär ändå en osäkerhet eftersom planbeskrivningens syfte 
är att förklara och motivera de valda planbestämmelserna i kartan.  
 
En annan allvarlig brist i planbeskrivningen var att den inte redovisade särskilda skäl för 
användandet av enskilt huvudmannaskap för allmän plats. Detaljplanen hänger därmed på 
sköra trådar, eftersom detaljplanen inte följer lagstiftningen. Det innebär också att planen 
faller direkt om någon överklagar planen. Då har kommunen lagt ner tid och resurser för 
framtagande av detaljplanen i onödan.     

4.2.2 Detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

Planområdet ligger söder om allmän väg 1035 och norr om Strömstad golfbana.268 
Syftet med detaljplanen är att åstadkomma nya bostäder som ligger nära Strömstad, där det 
föreslås olika bostadsformer med både friliggande villor och flerbostadshus i fyra våningar.269 
Detaljplanen vann laga kraft 2006-05-18.270 Inom planområdet finns två markägare. HSB är 
markägare och exploatör för den södra delen, som omfattas av fastigheten Mällby 1:38.271 
Kommunen är markägare och exploatör inom norra delen, som omfattas av fastigheten 
Nösund 1:50.  

Plankarta 

 
I plankartan redovisas hur allmän 
platsmark ska användas inom 
planområdet. Markanvändningen för 
allmän plats som finns i plankartan 
för Mällbydalen visas i figur 57.272  
 
 
 
Utformning som anges är vägbredd 
inklusive stödremsa, se figur 58 och 
59. Det anges ingen bredd för 
lokalgata eller GC-väg.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
268 Avtal, Bilaga 2 s. 1 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen)  
269 Planbeskrivning s. 3 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen)  
270 Planbeskrivning s. 1 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
271 Genomförandebeskrivning s. 1 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
272 Plankarta till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

Figur 58 Utformning av allmän plats i plankarta. Källa: Plankarta till 
detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

 

Figur 57 Användning av allmän plats. Källa: Plankarta till detaljplan för 
Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

Figur 59 t.h Vägbredd 
utritad i plankarta. Källa: 
Plankarta till detaljplan 
för Mällby 1:38 m.fl. 
(Mällbydalen) 
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Under administrativa bestämmelser 
framgår att kommunen inte är 
huvudman för allmän plats,  
se figur 60.273  
 

Planbeskrivning 

 
Huvudmannaskap 

I planbeskrivningens  
administrativa frågor framgår att 
fastighetsägarna är huvudman för 
allmän plats inom planområdet, se 
figur 61. Det saknas förklaring och 
motivering för de valda   
planbestämmelserna i plankartan, och inga särskilda skäl för kommunens avsteg från 
huvudmannaskapet redogörs.  
 
Gator och GC-vägar  

Inom planområdet ska gator och 
GC-vägar ha god tillgänglighet. 
Tillgängligheten ska uppnås 
genom att lutningen på berg och 
dalgång anpassas till gator och 
gångvägar, se figur 62.274   
 
GC-trafik ska i möjligaste mån 
vara avskild från biltrafiken, för 
att uppfylla god trafiksäkerhet och 
utformning, Planen medger 
biltrafik till varje byggrätt på 
platåns västra del.  
Det innebär att boende på platån 
måste korsa flera vägar när de rör sig i  
planområdet. Vägarna ska utformas på ett sätt som gör att hastigheterna dämpas. Inom 
planområdet ska dubbelriktade vägar ha en bredd om 5,5 meter och enkelriktade vägar ha en 
bredd om 3,0 meter.  
 
I plankartan är gatuutrymmet anpassat för att möjliggöra dubbelriktad trafik.275  Texten i 
stycket går att återse i figur 63. 
 
 
 
 

                                                 
273 Plankarta till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
274 Planbeskrivning s. 11 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
275 Planbeskrivning s. 11 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

Figur 63 Utformningen av gator och gc-väg. Källa: Planbeskrivning s. 11 till 
detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

Figur 62 Tillgängligheten. Källa: Planbeskrivning s. 11 till detaljplan för Mällby 
1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

Figur 61 Huvudmannaskapet. Källa: Planbeskrivning s. 18 till detaljplan för 
Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

Figur 60 Administrativa bestämmelser. Källa: Plankarta till detaljplan för 
Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
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GC-vägen som går genom 
planområdet i nord-sydlig 
riktning, fungerar som en genväg 
mellan Strömstad centrum och 
Seläter. Planförslaget innebär att 
standarden på GC-vägen i nord-sydlig riktning ska förbättras för att bli användbar året om. 
Direktutfarter från intilliggande tomter får inte anslutas till GC-vägen, se figur 64.276  
 
Natur och Park 

För lek och rekreation finns fem 
kvartersgårdar på platån och norr 
om denna finns ett naturområde.  
På dessa ytor ges möjlighet att 
bygga närlekplatser för mindre 
barn upp till skolålder, se figur 
65.277  Norr om bäcken finns ett parkområde, som är markerad med PARK i plankartan.  
 
I planbeskrivningen anges förslag om att parkmarkens östra del ska schaktas, för att frigöra 
utrymme för lek och bollspel.278 

Genomförandebeskrivning 
 
Huvudmannaskap 

I genomförandebeskrivningen 
framgår att detaljplanen har 
enskilt huvudmannaskap. Det 
innebär att fastighetsägarna 
ansvarar för utbyggnad och 
förvaltning av den allmänna 
platsen. Motivering kommunen 
anger för enskilt 
huvudmannaskap, är att området 
ligger utanför tätortens 
sammanhängande gatunät.  
 
Respektive markägare/exploatör ansvarar för genomförandet av anläggningar, inom som 
egen del i planområdet, se figur 66.279   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
276 Planbeskrivning s. 11 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
277 Planbeskrivning s. 11 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen 
278 Planbeskrivning s. 11 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
279 Genomförandebeskrivning s.1 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

Figur 66 Huvudmannaskap och ansvarsfördelningen. Källa: 
Genomförandebeskrivning s.1 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

 

Figur 65 Lek och rekreation. Källa: Planbeskrivning s. 11 till detaljplan för Mällby 
1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

Figur 64 Genomgående gc-väg får förbättrad standard. Källa: Planbeskrivning s. 11 
till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

 

 



Från plan till verklighet - En helhetsbild av genomförandeprocessen av allmän plats, med enskilt 
huvudmannaskap 

 61 

Gator, GC-vägar och gångvägar 

Exploatören ska anlägga vägar 
inom planområdet. Därefter ska 
vägarna överlåtas till en 
samfällighetsförening som ska 
ansvara för förvaltningen, se figur 
67.280  Exploatören ska även 
anlägga GC-vägarna i området, 
som ska överlåtas till 
samfällighetsföreningen. Undantag 
gäller GC-vägen som förbinder 
Strömstad med Seläter. Den ska 
istället överlåtas till kommunen för 
vidare förvaltning, se figur 67.281   
Ett avtal har upprättats mellan HSB 
och kommunen som reglerar 
ansvaret för olika delar av 
genomförandet. Avtalet reglerar bland annat standard på vägar och GC-vägar, se figur 68.282  
 
 
En gemensamhetsanläggning ska 
bildas för planens gator och GC-
vägar. Fastigheter som ska ingå i 
anläggningen är de som ska nyttja 
gator och GC-vägarna i 
planområdet.283  Utrymmet för 
gatorna ska upplåtas med 
nyttjanderätt till  
Anläggningssamfälligheten och regleras i samband med bildandet av 
gemensamhetsanläggningen.  
 
I lantmäteriförrättningen kan överenskommelser mellan markägarna och lagakraftvunnen  
plan användas som stöd, för att upplåta utrymme för GA.284 Texten i stycket går att återse i 
figur 69. 
 
Andelstalen i  
gemensamhetsanläggningen ska 
beslutas enligt bestämmelser i 
anläggningslagen. 
Samfällighetsföreningen ska ha 
möjlighet att ändra andelstalen allt  
eftersom planen genomförs, se figur 70.285 Det framgår inte vem som ska ta initiativ till 
ansökan om lantmäteriförrättning. 

                                                 
280 Genomförandebeskrivning s.1 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
281 Genomförandebeskrivning s.1 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
282 Genomförandebeskrivning s.2 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
283 Genomförandebeskrivning s.3 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
284 Genomförandebeskrivning s.3 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
285 Genomförandebeskrivning s.3 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

Figur 69 En gemensamhetsanläggning ska bildas. Källa: Genomförandebeskrivning 
s.3 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

 

Figur 68 Avtal har upprättats Källa: Genomförandebeskrivning s.2 till detaljplan 
för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

Figur 67 Vägar ska överlåtas till samfällighetsförening bortsett den genomgående 
cykelvägen. Källa: Genomförandebeskrivning s.1 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. 
(Mällbydalen) 

Figur 70 Andelstal. Källa: Genomförandebeskrivning s.3 till detaljplan för Mällby 
1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
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Natur och Park 
Fastighetsägaren ska ansvara för åtgärder i PARK och NATUR inom planområdet. Det 
innebär att fastighetsägaren är ansvarig för både iordningställande och förvaltning, se figur 
66.   
PARK och NATUR ska inte ingå i GA som ska bildas för vägar och GC-vägar i planområdet.  

 

Avtal  
 
Inom HSB:s del i södra delen av 
planområdet, ska HSB utföra och 
bekosta vägar, GC-vägar, 
dagvattenledningar och 
belysning. Standarden på 
anläggningarna ska i huvudsak 
överensstämma med normalsektioner som återfinns  
bilaga 3 till avtalet, se figur 71.286  
 

Huvudgatan ska utformas med en 
körbanebredd om 5,5 meter och 
en GC-bana på 3,0 meter, se figur 
72. Inom i planområdet i samband 
med bebyggelsen, ska huvudgatan 
fortsätta utan separat GC-bana.  

 

 

 

 

Lokalgatan ska utformas med en 
körbanebredd om 5,5 meter och en 
gångbana om 1,5 meter, se figur 
73.287   

 

 

 

 

 

 

                                                 
286 Avtal s. 3 Bilaga 3 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
287 Avtal s. 3 Bilaga 3 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

Figur 73 Exempel på standard enligt bilaga 3 i avtalet. Källa: Avtal s. 3 Bilaga 3 
till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

 

Figur 71 HSB projekterar, utför och bekostar sin egen del av området, standarden på 
vägar bifogas i en bilaga till avtalet. Källa: Avtal s. 3 till detaljplan för Mällby 1:38 
m.fl. (Mällbydalen) 

Figur 72 Exempel på standard enligt bilaga 3 i avtalet. Källa: Avtal s. 3 Bilaga 3 
till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
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Inom HSB:s del ska vägar och 
GC-väg inklusive belysning, 
(samt dagvattenledningar) inrättas 
som gemensamhetsanläggningar 
för fastighetsägarna i 
planområdet, se figur 74.288  HSB 
är ansvarig för ansökan om 
lantmäteriförrättning och ska betala förrättningskostnaderna. Anläggningarna ska därefter 
överlåtas till anläggningssamfälligheten utan ersättning. HSB är ansvarig för underhåll av 
anläggningarna fram tills anläggningssamfälligheten tagit över ansvaret, se figur 74. 289 

GC-vägen som ska förbinda 
Strömstad och Selsäter, utförs av 
HSB i den del av planområdet 
som ligger inom HSB:s fastighet 
Ånneröd 1:20. GC-vägen ska vara 
3,0 meter bred, med 0,25 meter 
stödremsa på varje sida.  
Förvaltningen ska därefter överlåtas på kommunen.290 GC-vägen ska inte ingå i 
gemensamhetsanläggningen, se figur 75.291   
 

Förrättningsakt 
 

Två ärenden har utförts parallellt. I 

förrättningsakten 1486-909 har det 

framkommit intentioner och 

(gemensamma) yrkanden som ska 

ligga till grund för fortsatt 

handläggning förrättningsakten 1486-1338, se figur 76. 

 
Förrättningsakten 1486-909 
berör en avstyckning och 
anläggningsåtgärd. I protokoll 
(PR1) yrkar HSB om avstyckning 
av bostadstomter, 
anläggningsförrättning för 
inrättande av erforderliga GA och 
sammanträde för bildande av samfällighetsförening, se figur 77.292  
 
 

                                                 
288 Avtal s. 3 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
289 Avtal s. 3 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
290 Avtal s. 3 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
291 Avtal s. 3 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 
292 Förrättningsakt 1486-909, Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Ånneröd 1:20, 
Aktbilaga A1  

Figur 77 Ansökan om lantmäteriförrättning, beskrivning av önskad åtgärd. Källa: 
Förrättningsakt 1486-909, Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Ånneröd 
1:20, Aktbilaga A1 

 

Figur 75 Planens genomgående gc-väg som går mellan Strömstad och Seläter kommer 
inte ingå i gemensamhetsanläggningen. Källa: Avtal s. 3 till detaljplan för Mällby 
1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

 

Figur 74 Vägar, gc-väg inkl belysning ska bildas inom HSB:s del av området. 
Källa: Avtal s. 3 till detaljplan för Mällby 1:38 m.fl. (Mällbydalen) 

 

Figur 76 Gemensamma yrkanden ska ligga till grund vid fortsatt handläggning. 
Källa: Förrättningsakt 1486-1338, Aktbilaga PR1 s. 1 
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Förrättningslantmätaren ger förslag 
på hur detaljplanen kan 
genomföras. Förslaget innebär att 
två GA bildas. Den ena 
anläggningen ska ha ändamålet 
vägar. Den andra anläggningen ska 
ha ändamålen GC-vägar, 
naturmark, parkmark, belysning 
och dagvatten.293 Anledningen till 
förslaget är att fastigheten Ånneröd 
2:3 endast har behov av vägarna för 
att kunna ta sig till sitt södra skifte.   
Texten i stycket går att återse i figur 
78. 
HSB föreslår att en GA bildas 
med ändamålen vägar,  
GC-vägar, naturmark, parkmark, 
belysning och dagvatten och att  
servitut bildas för fastigheten  
Ånneröd 2:3, se figur 78.294  
 
 
Vägarna delas upp i två olika 
sektioner. Sektion ett är inte 
färdigställda vägar. HSB är ansvarig 
för att sektion ett färdigställs. Inom 
sektion två är vägarna färdigställda.  
När vägarna i sektion ett är utförda 
och slutbesiktigade ska de slås ihop  
med sektion två.  Därefter  
ska vägarna övertas av  
en samfällighetsförening.295  
Texten i stycket går att återse i  
figur 79. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
293 Förrättningsakt 1486-909, Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Ånneröd 1:20, 
Aktbilaga PR2 sid. 2 
294 Förrättningsakt 1486-909, Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Ånneröd 1:20, 
Aktbilaga PR2 sid. 2 
295 Förrättningsakt 1486-909, Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Ånneröd 1:20, 
Aktbilaga PR2 s. 2-3 

Figur 78 Förrättningslantmätarens och HSB:s  förslag på 
gemensamhetsanläggningar. Källa: Förrättningsakt 1486-909, Avstyckning och 
anläggningsåtgärd berörande Ånneröd 1:20, Aktbilaga PR2 sid. 2 

 

 

 

Figur 79 Två olika sektioner av vägar. Källa: Förrättningsakt 1486-909, 
Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Ånneröd 1:20, Aktbilaga PR2 s. 2-
3 
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HSB ska anlägga GC-vägen som 
förbinder Strömstad och Seläter 
och därefter överlåta 
förvaltningen till Strömstads 
kommun, se figur 80.   
Kommunen ska även ansvara för 
snöröjning och halkbekämpning 
inom planområdet, se figur 81.296 
Samfällighetsföreningen ges rätt 
att ändra andelstalen efterhand 
som området byggs upp, från  
obebyggd till bebyggd fastighet.297 
 
Föreningen får också besluta om 
standard på GC-vägarna bortsett 
från GC-vägen som förbinder 
Strömstad och Seläter som 
förvaltas av Strömstad kommun, se 
figur 80. Standard på övriga vägar 
ska vara asfalterade, se figur 81.298 
 
I protokoll (PR3) i förrättningsakt 
1486-909, framgår att yrkanden 
som ställts i tidigare handläggning 
i protokoll (PR2) till viss del 
förändrats. Bland annat stämmer 
inte yrkandet om  
anläggningsåtgärderna överens i 
omfattning och  
områdesindelning. Därför ska 
planområdet delas in i två 
delområden, ett för Norrkärr och 
ett för Ånneröd.  
 
Handläggningen av varje område 
fullgörs därmed i två separata 
ärenden, se figur 82.299 
Ingen av de närvarande motsätter 
sig ändringen.  
 

                                                 
296 Förrättningsakt 1486-909, Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Ånneröd 1:20, 
Aktbilaga PR2 s. 3 
297 Förrättningsakt 1486-909, Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Ånneröd 1:20, 
Aktbilaga PR2 s.3 
298 Förrättningsakt 1486-909, Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Ånneröd 1:20, 
Aktbilaga PR2 s. 4 
299 Förrättningsakt 1486-909, Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Ånneröd 1:20 
Aktbilaga PR 3 s. 1-2 

Figur 81 Samfällighetsföreningen får bestämma standard på gc-vägar som ingår i 
gemensamhetsanläggningen. Källa: Förrättningsakt 1486-909, Avstyckning och 
anläggningsåtgärd berörande Ånneröd 1:20, Aktbilaga PR2 s. 4 

 

Figur 80 Strömstad kommun ska förvalta en gc-väg samt ansvara för 
vinterväghållning inom planområdet. Källa: Förrättningsakt 1486-909, 
Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Ånneröd 1:20, Aktbilaga PR2 s. 3 

 

Figur 82 Planområdet delas upp i två separata ärenden. Källa: Förrättningsakt 
1486-909, Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Ånneröd 1:20, Aktbilaga 
PR3 s. 2 
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Förrättningsakt 1486-1338 är den 
del som berör bildande av GA 
inom området Ånneröd. Enligt 
yrkanden i protokoll (PR1) i 
förrättning 1486-1338, ska 
åtgärder i form av inrättande av 
GA fullgöras för området 
Ånneröd. Fullgörandet ska ske 
enligt de uppgifter som framkommit i protokoll (PR2) akt 1486-909, se uppgifter i Figurerna 
79-83. 
 
I anslutning till ärendet med aktnummer 1486-1338, hålls ett sammanträde för bildande av 
en ny samfällighetsförening, (Mällbydalens samfällighetsförening), se figur 84.300 
I förrättningsakt 1486-909 framgår indirekt att en samfällighetsförening ska bildas. I 
sammanträdet som utförs i samband med bildande av Mällby samfällighetsförening, görs en 
uppdatering av informationen som framgått i 1486-909, se Figur 83.  
 
I stadgar till Mällbydalens 
samfällighetsförening framgår att 
föreningen ska förvalta Ånneröd 
GA:4, se figur 84.301   
 
 
 
Förrättningslantmätaren 
bedömer att GA ska inrättas med 
stöd av ställda yrkanden och 
medgivanden vid sammanträdet i 
förrättningsakt 1486 - 909, som 
ligger till grund i PR1.   
Förrättningslantmätaren 
bedömer att GA inte strider mot 
reglerna i anläggningslagen, eller 
påverkar fordringshavare eller övriga rättighetsägare negativt.  Lantmätaren beslutar att GA:n 
ska anordnas enligt karta och beskrivning, aktbilagor KA3 och BE1.302 Texten går att återse 
i figur 85. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
300 Förrättningsakt 1486-1338, Gränsutmärkning, anläggningsåtgärd och ledningsrättsåtgärd 
berörande Ånneröd 1:7, 1:20, 1:21- 1:46, 2:3 och 2:8, Aktbilaga PR1 s. 1 
301 Förrättningsakt 1486-1338, Aktbilaga ST1 sid. 1 
302 Förrättningsakt 1486-1338, Aktbilaga PR2 s. 2 
 

Figur 85 Anläggningsbeslutet. Källa: Förrättningsakt 1486-1338,  Aktbilaga PR2 
s. 2 

Figur 83 Föreningsbildning tas upp på nytt. Källa: Förrättningsakt 1486-1338, 
Gränsutmärkning, anläggningsåtgärd och ledningsrättsåtgärd berörande Ånneröd 
1:7, 1:20, 1:21- 1:46, 2:3 och 2:8, Aktbilaga PR1 s. 1 

 

Figur 84 Föreningen förvaltar Ånneröd ga:4. Källa: Förrättningsakt 1486-1338, 
Aktbilaga ST1 sid. 1 
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Platsbesök 
 

Planområdet var fortfarande under 
uppbyggnad när platsbesök genomfördes den 
12 maj 2016. Detaljplanens östra del var inte 
genomförd. Därför kunde ingen besiktning av 
allmän plats utföras på denna del. Lokalvägarna 
som var genomförda i planområdet, var 
utbyggda i enlighet med detaljplanen, se figur 

86. Lokalvägarna hade en körbanebredd om 
5,5 meter och tillhörande trottoar på 1,5 
meter. Belysning fanns utbyggd i området.  

Intentionen i planbeskrivningen om att GC-
vägarna i möjligaste mån skulle vara avskild 
från biltrafik var uppfylld. Men det saknades 
hastighetsdämpande åtgärder utförda på 
lokalvägarna. 

GC-vägen som korsade planområdet i nord-sydlig riktning, (som är förbindelsen mellan 
Strömstad och Seläter), hade enligt vår bedömning en god standard, och möjlig att använda 
året om. Bredden uppmättes till 1,5 meter. I norra delen av planområdet gjorde vi 
bedömningen att GC-förbindelsen i nord-sydlig riktning utgjordes av bilväg, se figur 87. 

 

Bedömningen grundades på att det saknades 
skyltning om GC-väg, samt att vägbredden 
uppmättes till   4,75 meter. I avtalet framgår 
att bredden ska vara totalt 3,5 meter. Det gör 
att verkligheten och avtalet inte helt stämmer 
överens. I söder var GC-vägen delvis utbyggd 
med 1,5 meters bredd.  

Den sista delen av GC-vägen i söder utgjordes 
enbart en gångstig vid platsbesöket, se figur 
88. Anledningen som vi bedömde var att 
etappen i öster inte var utbyggd. 

Placering av natur- och parkområden 
överensstämde med plankartan. I en av 
kvartersgårdarna på platån, i anslutning till naturområdet norr om bäcken, fanns en utbyggd 
närlekplats, se figur 89.  

Figur 89 Närlekplats. Bild: Therese Johansson 

Figur 88 GC-vägen var utbyggd till 1,5 meter och asfalterad i 
planens sydliga del men inte hela vägen fram till plangräns. Bild 
Therese Johansson 

Figur 87 GC-vägen i planens norra område saknades . Bild: 
Therese Johansson 

Figur 86 Lokalvägar var utbyggd i enlighet med detaljplan. 
Bild: Therese Johansson 
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Parkområdet var delvis schaktat, men intentioner om bollplan var inte uppfyllt. Enligt vår 
bedömning fungerade parkområdet som en yta för dagvattenhantering eftersom stendiken 
var utbyggda, se bild 90. Det mindre parkområdet längre öster ut, används idag som en 
uppställningsplats för baracker, se figur 91.  

 

 

4.2.2.1 Analys 

 

Hur intentioner för allmän plats följs upp från plankarta till 
genomförandebeskrivning 

 
I denna del av analysen jämförs plankartans bestämmelser, planbeskrivningens förklarande 
text och genomförandebeskrivningen, för att se sambanden mellan de olika 
detaljplanehandlingarna, se figur 92.  Nedan har en uppdelning av huvudmannaskap, 
natur/park och gator/GC-väg för allmän plats i detaljplanen.  Varje rubrik följs upp genom 
plandokumenten för att se hur tydliga kommunen varit i sin framställning av intentionerna 
för allmän plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huvudmannaskap 

I plankartans administrativa bestämmelser, framgår att kommunen inte är huvudman för 
allmän plats. En motivering av de valda bestämmelserna och ett skäl till planens utformning 
ska framgå i planbeskrivningen. Det rekommenderas av Boverket att motivering görs för att 
öka förståelsen för planbestämmelserna i plankartan. När en plan ska ha enskilt 
huvudmannaskap är det en fördel om kommunen redovisar i beskrivningen vad det innebär 
för fastighetsägarna att kommunen avsäger sig huvudmannaskapet. Motiveringen till enskilt 
huvudmannaskap ska ha stöd genom en redovisning av särskilda skäl. Om detaljplanen 
överklagas, är särskilda skäl en förutsättning för att planen inte ska riskera att ska bli upphävd.  

Figur 92 Uppföljning/samband/intentioner från plankarta till genomförandebeskrivning. 
Källa: Therese Johansson 

Figur 90 Bollplan var inte utbyggd, utan användes till 
dagvattenhantering. Bild: Therese Johansson 

 

Figur 91 Parken var inte utbyggd utan användes som 
uppställningsplats för baracker. Bild: Therese Johansson 
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I planbeskrivningens administrativa frågor har kommunen redovisat att "fastighetsägarna är 
huvudman för allmän plats inom detaljplanen". Det redovisas inga särskilda skäl, och ingen 
förklaring kring vad enskilt huvudmannaskap innebär. I jämförelse med formuleringen i 
plankartan, är kommunen mer specifika med vem som ska ta över ansvaret. 
Planbeskrivningens syfte är att ge en motivering till varför kommunen valt enskilt 
huvudmannaskap. Genom formuleringen "fastighetsägarna är huvudman för allmän plats" 
har kommunen endast angett en alternativ huvudman, vilket är mer intressant i 
genomförandedelen. Planbeskrivningen har därmed inte uppfyllt sitt förklarande syfte. 
 
I genomförandebeskrivningen framgår en förklaring av vad enskilt huvudmannaskap 
innebär. Särskilt skäl kommunen använder för enskilt huvudmannaskap är att "området ligger 
utanför tätortens sammanhängande gatunät". Genomförandebeskrivningen är trots angivet 
skäl och förklaring av enskilt huvudmannaskap otydlig med huvudmannaskapet. Det som 
gör huvudmannaskapet otydligt är att kommunen enligt genomförandedelen ska ansvara för 
snöröjning i planområdet. Det framgår också att kommunen ska överta förvaltningen av GC-
vägen som förbinder Strömstad och Seläter.   
 
Genomförandebeskrivningen avviker i redovisningen av ansvarsfördelningen, och 
framhåller en annan mening om huvudmannaskapet. Huvudmannaskapsfrågan följer 
därmed ingen röd tråd genom planhandlingarna, utan är otydlig med den del som berör den 
framtida förvaltningen.  I plankartan redovisas ingen särskild beteckning för 
huvudmannaskapet. Det betyder att enskilt huvudmannaskap gäller inom hela planområdet. 
Det spelar därmed ingen roll vad kommunen bestämmer i beskrivningarna eftersom de inte 
är juridiskt bindande.    
 
 
 
Natur och park 

Plankartan redovisar NATUR och PARK under användning av allmän plats. I 
planbeskrivningen framgår att naturmarken norr om bäcken kan användas som utrymme för 
närlekplats. Parkmarken som ligger intill naturmarken föreslås schaktas för att bli lämplig för 
lek och bollspel.   
Genomförandebeskrivningen anger att fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad och 
förvaltning av PARK. För NATUR omfattar ansvaret enbart förvaltning. Ansvarig för 
utbyggnad av eventuell närlekplats på naturområdet framgår inte.    
 
Gator, GC-vägar och gångvägar 

I plankartan redovisas HUVUDGATA, LOKALGATA, GC-VÄG och GÅNGVÄG som 
användning av allmän plats. Utformningsbestämmelse som framgår i teckenförklaringen är 
vägbredd i meter inklusive stödremsa.  Bestämmelsen är utritad i plankartan för 
HUVUDGATAN. Ingen bredd anges för de övriga vägarna inom planområdet.  
I planbeskrivningen framgår en intention om att GC-vägarna i möjligaste mån ska vara 
avskilda från biltrafiken för att uppfylla god utformning och trafiksäkerhet. GC-vägen mellan 
Strömstad och Seläter framhålls, där intentionen är att standarden på den befintliga GC-
vägen ska förbättras.  
 
Lokalgatorna följa upp i planbeskrivningen genom att ytterligare information om vägarnas 
bredd anges. Dubbelriktade vägar ska vara 5,5 meter och enkelriktade vägar 3,0 meter, och 
ha en utformning som sänker hastigheterna.  
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I genomförandebeskrivningen framgår att exploatören ska ansvara för anläggande av vägar 
och GC-vägar inom sin del av planområdet. Förvaltningen ska sedan ske av en 
samfällighetsförening, med undantag från Strömstad - Seläter förbindelsen. Det framgår även 
att en GA ska bildas för gator och GC-vägar, där fastigheter som nyttjar vägarna ska ingå. I 
plankartan redovisas de som LOKALGATA och HUVUDGATA.   
 
Uppföljningen av gator och GC-vägar görs på ett tydligt sätt genom planhandlingarna. 
Plankartan redovisar utformningen för huvudgatan, och därefter framgår ytterligare 
information kring utformningen på de andra gatorna i planbeskrivningen. I 
genomförandebeskrivning görs en genomgång av vem som ska ansvarar för anläggande och 
förvaltning. Vid redovisningen av allmän plats i form av gator och GC-vägar har varje 
planhandling uppfyllt sitt syfte på ett tydligt sätt. Det som kunde gjorts tydligare i plankartan 
är en utförligare måttsättning, även på lokalvägen och GC-vägen.  Men samtidigt framgår det 
i planbeskrivningen att utrymmet för vägarna enligt plankartan är anpassade för att 
möjliggöra dubbelriktad trafik. Mått på gator med dubbelriktad trafik redovisas även i 
planbeskrivningen, vilket till att fylla ut frågetecknen i plankartan. 
   
 
Hur genomförandebeskrivning följs upp i avtal och ansökan 
 

I genomförandebeskrivningen ska kommunen beskriva hur intentionerna i detaljplanens 
plankarta och planbeskrivning är tänkt att genomföras. Denna del av analysen innebär en 
granskning av sambandet mellan genomförandebeskrivningens intentioner för allmän plats 
och avtalet. Det görs även en granskning av ansökan, för att se hur den stämmer överens 
med intentionerna för allmän plats som redogjorts i detaljplanehandlingarna, se figur 93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I genomförandebeskrivningen framgår att ett avtal har upprättats mellan HSB och 
kommunen. Avtalet reglerar bland annat standarden på vägar och GC-vägar. Övriga avtal 
som ska upprättas, berörs inte i studien.  
 
I avtalet är främst delar som berör gemensamhetsanläggningar av intresse, eftersom de berör 
den allmänna platsmarken i detaljplanen. Det som regleras i avtalet, som även framgick i 

Figur 93 Hur genomförandebeskrivning följs upp i avtal och ansökan 
Källa: Therese Johansson 
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genomförandebeskrivningen, är att HSB ska ansvara för anläggande av vägar, GC-vägar och 
(dagvattenledningar) inom sin egen del. I avtalet regleras även standarden på vägarna via 
normalsektioner i bilaga 3.   
 
Ett nytt ändamål som framgår i avtalet är att belysning ska finnas på vägar och GC-vägar. 
HSB ska ansvara för anläggande belysningen inom sin del.   
Inom HSB:s del ska en GA bildas för vägar, dagvattenanläggningar, GC-vägar inklusive 
belysning. GC-vägen mellan Strömstad och Seläter ska inte ingå i GA. För att säkerställa 
HSB:s åtaganden, ställer HSB en säkerhet till kommunen om 2 275 000 kronor.  
 
Intentionen om att bilda gemensamhetsanläggningar följs även upp i ansökan till 
lantmäteriförrättning.  HSB ansöker om anläggningsförrättning för inrättande av erforderliga 
GA och sammanträde om bildande av samfällighetsförening.    
 
 
Lantmäteriförrättningen  

 
I detta steg granskas hur ansökan handläggs i förrättningen, 
enligt figur 94.   
I ansökan skriver HSB att de vill bilda "erforderliga" GA 
planområdet.  
Istället för att precisera ansökan och ange de ändamål som 
önskas i GA, har HSB valt att använda begreppet 
"erforderliga". Det öppnar upp för en fri tolkning för 
förrättningslantmätaren om vilka GA som han/hon anser vara 
nödvändiga, och vilka ändamål som anläggningen ska omfattas 
av.  
 
I förrättningsakt 1486 - 909 har förrättningslantmätaren gjort en egen tolkning av vilka behov 
som fastigheterna i området har nytta av, samt vilka fastigheter som ska ingå i GA. I 
förrättningen baserade förrättningslantmätaren sitt förslag på hur detaljplanen var utformad. 
Lantmätaren hade inte varit ute och besökt planområdet, och hade därmed ingen kännedom 
om hur området var gestaltat. Utifrån den information som kartan redovisade, blev förslaget 
att två GA skulle bildas. Det ansåg lantmätaren vara "erforderligt" för området, med endast 
kartan som grund.   
 
HSB som hade kännedom om området reagerade i sammanträdet på förslaget om att bilda 
två GA. HSB föreslog istället att en GA skulle bildas, och att servitut var mer rimligt för att 
fastigheten Ånneröd 2:3 som endast behövde korsa vägen som omfattades av GA. Det var 
för att slippa bildande av onödiga anläggningar och samfällighetsföreningar.  
 
Användandet av vida begrepp i en ansökan innebär en risk, eftersom ansökan kan tolkas 
olika beroende på vem som handlägger förrättningsärendet. Det är en felkälla där 
kommunens intentioner kan snedvridas/förändras beroende på hur lantmätaren tolkar 
planhandlingarna, och bedömer vilka ändamål som är av störst behov för deltagande 
fastigheter i en anläggning. 
 

Figur 94 Ansökans behandling i 
förrättningen Källa: Therese Johansson 
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I förrättningen är det egendomligt att HSB valde att öppna upp för fri tolkning för 
lantmätaren i ansökan, när de redan hade kännedom om planområdet och visste vilka 
nyttigheter som fastigheterna behövde ha tillgång till.  
 
Förrättningen ledde tillslut fram till att två separata ärenden skulle genomföras i planområdet, 
med bildande av varsin GA i respektive område Norrkärr och Ånneröd. 
 

Hur anläggningsbeslutet genomförs i verkligheten 

 

Vid platsbesöket utfördes en okulär besiktning, för att 
kontrollera om beslut kring allmän plats i förrättningen, blivit 
genomfört i verkligheten. Analyssteget visas i figur 95.  

I förrättningen blev beslutet att det skulle bildas två separata 
GA, som skulle fullgöras i varsitt ärende. (ett ärende för 
Norrkärr och ett för Ånneröd).  

Vid platsbesöket daterat 11 maj 2016, besiktigades planområdet 
via en okulär besiktning. Gator och GC-vägar som beskrivs i 
förrättningsakten 1486-909, som sedan ligger till grund i 
förrättningen 1486-1338 för Ånneröd var utbyggda och 
uppfyllde en god standard med asfalt.  

Det visade sig att GC-vägen som förbinder Strömstad och 
Seläter användes som bilväg i norra delen. Det var för att området fortfarande var under 
uppbyggnad vid platsbesöket, och att GC-vägen användes som in-/utfart för 
byggarbetsfordon. Eftersom planområdet inte var färdigexploatera, var det svårt att bedöma 
om GC-vägen endast tillfälligt användes som bilväg, eller om det var en permanent lösning. 
Det samma gällde för den ena parkområdet som vid platsbesöken användes som 
uppställningsplats för baracker. Därmed kan det intressant att göra ett återbesök i 
planområdet i framtiden för att se om intentionerna är uppfyllda när planområdet är 
färdigexploaterat.   

 

4.2.2.2 Reflektion 

 
Det som varit mest intressant i detaljplanen, är huvudmannaskapsfrågan. Kommunen anger 
i plankartan att de inte ska vara huvudman för allmän plats. Enskilt huvudmannaskap gäller 
därmed för alla allmänna platser i planområdet. Kommunen anger i 
genomförandebeskrivningen att Strömstad inte brukar vara huvudman i områden som ligger 
utanför det sammanhängande gatunätet.   
 
Trots att kommunen avsagt sig huvudmannaskapet från planområdet, framgår ändå ett 
förslag om att kommunen ska ansvara för snöröjningen i området och förvaltningen av GC-
vägen som förbinder Strömstad och Seläter. I planbeskrivningen framgår att fastighetsägarna 
är huvudman för allmänna platser, men inget om att kommunen ska ta över underhållet av 
GC-vägen i nord-sydlig riktning.  
Genomförandebeskrivningen blir därmed otydlig och motsägelsefull, och det är svårt att 
tolka vilket huvudmannaskap som kommunen vill ha i planområdet.   

Figur 95 Hur anläggningsbeslutet i 
förrättningen blir genomfört i verkligheten 
Källa: Therese Johansson 
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Genomförandebeskrivningens förslag innebär enligt dagens mening, ett delat 
huvudmannaskap för planområdet. Delat huvudmannaskap inte var möjligt före år 2011. 
Därför kan inte kommunen använda en sådan lösning eftersom (detaljplanen vann laga kraft 
år 2006). Förslaget om att kommunen ska ansvara för vissa förvaltningsåtgärder redogörs i 
beskrivningar som inte är juridiskt bindande. 
 
Förrättningen är ett bevis på att områdeskännedom via eventuellt platsbesök, har betydelse 
för hur bedömningen av detaljplanens genomförande påverkas. Utan platsbesök är det kartan 
som ligger till grund och styr bedömningen, vilket kan ge fel bild av hur planområdet ser ut. 
Det kan leda till beslut från lantmätaren som inte är helt genomtänkta. Om lantmätaren hade 
utfört ett platsbesök i Mällbydalen, hade denne själv insett att fastigheten Ånneröd 2:3 endast 
behövde använda en liten del av vägen som ingick i den tänkta GA, och därför inte hade 
behov av att delta i anläggningen.   

4.3 Uddevalla kommun 
Uddevalla ligger i den Bohuslänska västkusten vid viken Byfjorden i Skagerrak, vid Bäveåns 
mynning. Idag bor ca 55 000 invånare i kommunen och är beläget åtta mil norr om Göteborg. 
Uddevalla framställer sig som en unik kommun med sina blandade miljöer av skog, skärgård, 
fjordar och kala klippor.303 Uddevalla har varit en stad sedan år 1498.  
 
En känd plats är Gustafsberg, som ligger intill Byfjorden och är Sveriges äldsta bad- och 
kurort med anor från 1700-talet. Kommunikationen är god och sker dels via E6 som går via 
Uddevallabron, och förbi Torp köpcentrum som ligger sju kilometer nordväst om Uddevalla. 
Kommunen är en gemensam förbindelsepunkt för tågkommunikationen, både för 
Bohusbanan och Älvsborgsbanan som förbinder kommunen med Göteborg, Strömstad, 
Vänersborg och Borås. Även en del busstrafik går igenom staden via busstationen 
Kampenhof.  
 
Uddevalla är en tillväxtort och är ett regionalt centrum för utbildning och handel. Här finns 
en av Sveriges största gymnasieskolor och även ett elitidrottsgymnasium för främst handboll, 
fotboll och simning då kommunen har ett rikt idrottsliv. Inom handeln finns sju aktiva 
handelsområden, från Torp i norr till Ljungkile i söder. I Uddevalla finns ca 5000 olika 
företag inom olika branscher, där bygg- och detaljhandeln utgör den största delen bland 
privatföretagare.304  
 
Från Uddevalla kommun har ett område med genomförda detaljplaner valts ut, där en 
granskning har skett av plan- och genomförandebeskrivningar med tillhörande avtal, samt 
förrättningsakter som genomförts i områdena. Ett platsbesök utfördes med en okulär 
besiktning, för att se hur väl kommunens intentioner för allmän plats blivit genomförda i 
verkligheten.  
 

                                                 
303 Uddevalla kommun (Uddevalla.se)  
304 Uddevalla kommun (Uddevalla.se, Företagsklimat)  
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4.3.1 Detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 

Området ligger i södra utkanten av Uddevalla, på sluttningen mot Gustavsberg nordost om 
Bohusbanan. Avståndet till Uddevalla centrum är cirka 2,1 kilometer.305 Detaljplanen vann 
laga kraft 2005-10-27306, och har till syfte att uppdatera den äldre, nu upphävda, 
avstyckningsplanen och möjliggöra för 14 nya villatomter i det befintliga bostadsområdet.307 
Större delen av planområdet, inklusive vägmarken, ägs av privatperson.    
 
Huvudmannaskapet i detaljplanen är enskilt för vägar och natur, och kommunalt för vatten 
och avloppsledningar.308 Avstyckningsplan motsvarar det gamla begreppet byggnadsplan, där 
kommunen inte är huvudman för allmän plats.309 

Plankarta 
 
I plankartan finns planbestämmelser 
för användning av allmän plats. De 
markanvändningsbestämmelser som 
anges i detaljplanen Höjentorp visas i 
figur 96.  
Plankartan saknar bestämmelser om  
utformning av den allmänna platsen.310  

 
Under administrativa bestämmelser 
framgår att kommunen inte är 
huvudman för allmän plats, se figur 
97.311 

Planbeskrivning 

 
Huvudmannaskap 

I planbeskrivningen framgår 
förutsättningen att detaljplanen ska få 
enskilt huvudmannaskap på 
naturmark och vägar, se figur 98.312  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
305 Planbeskrivning s. 2 till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
306 Plankarta till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
307

 Planbeskrivning s. 2 till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
308 Planbeskrivning s. 2 till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
309 Planbeskrivning s. 3 till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
310 Plankarta till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
311 Plankarta till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
312 Planbeskrivning s. 14 till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 

Figur 97 Administrativa bestämmelser Källa: Plankarta till detaljplan för 
Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 

Figur 96 Användning av allmän plats Källa: Plankarta till detaljplan för 
Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 

 

Figur 98 Administrativa bestämmelser Källa: Planbeskrivning s. 14 till 
detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
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Det redogörs att tidigare 
avstyckningsplan från 1927, som idag 
är upphävd, ä grunden till att 
kommunen inte ska vara huvudman 
för allmän plats. Det är på grund av att 
avstyckningsplan motsvarar 
byggnadsplan, där kommunen inte är 
huvudman för allmän plats, se figur 
99.  
 
 
 
 
Natur  

Samfälligheten ansvarar för 
utbyggnad av lekplatser inom 
planområdet, se figur 100.313  
Ingen övrig reglering av naturmarken 
framgår i planbeskrivningen.   
 
 
 
 
Gator och trafik 

För att öka flexibiliteten i området, 
föreslås en förbindelse mellan 
Åbogatan och Korngatan.314 
Kommunen föreslår två olika 
förbindelsealternativ, antingen med 
körbar väg alternativt en gång- och 
cykelstig med enkel standard.315   
 
Val av alternativ beslutas via 
lantmäteriförrättning eller ett beslut 
inom samfällighetsföreningen.316 I 
beskrivningen föreslås nya 
mötesplatser och en förlängning av  
Höjentorpsvägen. 317 Texten i stycket går att återse i figur 101.  
 
 

                                                 
313 Planbeskrivning s. 7 till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
314 Planbeskrivning s. 8 till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
315 Planbeskrivning s. 8 till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl.  
316 Planbeskrivning s. 8 till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl 
317 Planbeskrivning s. 8 till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl 

Figur 99 Grunden till att kommunen inte ska vara huvudman. Källa: 

Planbeskrivning s. 3 till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 

 

Figur 100 Lek och rekreation Källa: Planbeskrivning s. 7 till detaljplan för 
Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl 

Figur 101 Gångtrafik, vägar och biltrafik Källa: Planbeskrivning s. 8 till 
detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
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Parkering ska i första hand lösas på 
den egna fastigheten, eftersom 
vägarna är smala och inte är lämpliga 
för bilparkering, se figur 102. 
Alternativt kan väghållaren 
iordningställa särskilda 
parkeringsplatser318  
Inom planområdet har 
fastighetsägarna (föräldrarna) en 
önskan om att en belyst gångväg 
anläggs mellan Höjentorpsområdet 
och Montörvägen, eller alternativt 
mellan Höjentorpområdet och 
Förmansvägen, se figur 103.   
Föräldrar anser att ny gångvägen ses som ett tryggare alternativ, för att skolbarnen ska slippa 
gå längs Kapellevägen som både är längre och mer trafikfarlig.319 

Genomförandebeskrivning 

Huvudmannaskap 

I genomförandebeskrivningen 
framgår att kommunen inte ska vara 
huvudman för allmän plats inom 
planområdet. Skäl kommunen 
redovisar för överlåtande av 
huvudmannaskapet, är att det 
tidigare fanns en avstyckningsplan 
över planområdet som varit aktuell 
i 65 år. Kommunen har därmed 
aldrig varit huvudman för allmänna 
platser i Höjentorp, se figur 104.   
 
Inom planområdet finns en 
befintlig gemensamhetsanläggning, 
Kapelle ga:1, som förvaltas av 
Höjentorps samfällighetsförening. 
Föreningen består av alla 
fastighetsägare inom planområdet. 
Anläggningar som ingår i befintliga 
Kapelle ga:1 är vägar, belysning, 
diken, vägskyltar m.m.  
 
I dagsläget ingår ingen naturmark i 
Kapelle ga:1. Naturmarken ansvarar 
markägaren för. I samband med 
planläggningen anser kommunen 
att det är mer "logiskt" att en lokal 

                                                 
318 Planbeskrivning s. 11 till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
319 Planbeskrivning s. 8 till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 

Figur 102 Parkering Källa: Planbeskrivning s. 11 till detaljplan för Höjentorp, 
Kapelle 1:39 m.fl. 

Figur 104 Huvudmannaskap Källa: Genomförandebeskrivning s. 2 till detaljplan 
för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 

 

Figur 103 Gångtrafik för barnen till skolan Källa: Planbeskrivning s. 8 till 
detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
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förening tar över ansvaret för naturmarken. Kommunen via tekniska nämnden vill inte ha 
skötselansvar, och föreslår en ombildning av Höjentorp samfällighetsförening för att sköta 
all allmän plats, se figur 104.   
 
Noterbart är att kommunen inte kan tvinga samfällighetsföreningen att ta över ansvaret för 
naturmarken Avstår samfällighetsföreningen från ansvaret är markägaren fortsatt ansvarig.   
Om någon sakägare begär en lantmäteriförrättning för att bilda en huvudman för grönytorna, 
kommer en prövning utföras av lantmäteriet enligt anläggningslagens regler se figur 104.320 
 
I genomförandebeskrivningen ger 
kommunen ett minimiförslag på 
vägstandard i planområdet, som kan 
tas upp i lantmäteriförrättning. 
Förslaget är att  
samfällighetsföreningen får besluta 
om val av standard för de åtgärder 
som anges i figur 105.321  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avstående av mark 

Exploatören och kommunen 
förbinder sig att upplåta mark för 
allmän plats (vägar och natur) till 
huvudmannen (Höjentorps 
samfällighetsförening). Innebörden 
av en upplåtelse framgår i figur 106. 
Upplåtelsen ska ske utan ersättning.322  
 
 
 
 
 
Natur 

I dagsläget är markägarna ansvariga för grönytorna. Kommunen föreslår att en lokal 
samfällighetsförening ska ta över ansvaret för naturmarken i samband med planläggningen, 
eftersom det är en mer "logiskt" lösning. Lösningen kan göras genom att ombilda Höjentorps 
samfällighetsförening, se figur 104 och 106. Det finns även möjlighet för föreningen att 
förvärva mark för grönytor. Om föreningen inte vill vara huvudman för naturmarken, kan 
kommunen inte tvinga föreningen att ta över ansvaret. 
                                                 
320 Genomförandebeskrivning s. 2 till detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
321 Genomförandebeskrivning s.2 till detaljplan för Höjentorp 1:39 m.fl. 
322 Genomförandebeskrivning s.3 till detaljplan för Höjentorp 1:39 m.fl. 

Figur 106 Avstående av mark Källa: Genomförandebeskrivning s.3 till 
detaljplan för Höjentorp 1:39 m.fl. 

 

Figur 105 Huvudmannaskap Källa: Genomförandebeskrivning s.2-3 till 

detaljplan för Höjentorp 1:39 m.fl. 
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Samfällighetsföreningen får själva besluta hur skötsel ska utföras av naturmarken.  
 
 
Gator och trafik 

De nya tomterna innebär en ökad 
trafikmängd till planområdet. 
Kommunen föreslår att 
Höjentorpsvägen mellan 
Kapellevägen och Plogvägen ska 
asfalteras ca 70 meter. Asfalteringen 
ska utgöra en ”inträdesbiljett” för de 
nya tomterna i  
gemensamhetsanläggningen, se figur 
106. Det framgår inte vem som ska 
ansvara för asfalteringen.323 
 
Enligt figur 107 föreslår kommunen 
en förlängning av Höjentorpsvägen 
förbi Plogvägen. Anledningen till 
vägförlängningen är att två av 
exploatörens nya tomter ska nås från 
befintlig väg.   Exploatören ska utföra 
vägförlängningen och anlägga 
vändplats med “god  
grusvägsstandard”. 
 
Enligt figur 107 föreslår kommunen 
en förlängning av Åbogatan fram till 
Kapelle 1:50. I samband med 
exploateringen kommer nuvarande 
infart till Kapelle 1:50 att blockeras  
när tomten 1:111 bebyggs, se figur 108. 
Vägförlängningen möjliggör biltillfart till 
exploatörens två nya tomter och en ny  
tillfart till 1:50. Exploatören ska utföra 
vägförlängningen med “god grusstandard”.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
323 Genomförandebeskrivning s.5 till detaljplan för Höjentorp 1:39 m.fl. 

Figur 107 Tekniska frågor, lokalvägar mm. Källa: Genomförandebeskrivning 
s.5 till detaljplan för Höjentorp 1:39 m.fl.  
Figurer som hänvisas till i bilden (figur A-D) avser  genomförandebeskrivningen 
och  inte figurer i denna rapport. 

Figur 108 t.h Plankarta, 
kvartersmark planeras över 
befintlig gata. Källa: 
Plankarta till detaljplan för 
Höjentorp, Kapelle 1:39 
m.fl. 
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Förbindelsen mellan Åbogatan och Korngatan är en del av standardförbättringen av 
befintligt vägnät. Kommunen föreslår en alternativ lösning med en enkel gång-/cykelstig.324  
 
 
Tekniska kontoret (som är en av 
exploatörerna i planområdet) avser 
att upprätta ett genomförandeavtal 
med exploatören och  
samfällighetsföreningen.  
 
Avtalet och intentioner i 
genomförandesbeskrivningen, utgör 
viktiga utgångspunkter i 
lantmäteriförrättningen, se figur 109. 
325 
 
 
 
 

Avtal  

 
I avtalet framgår att kommunen inte 
är huvudman för allmänna platser, se 
figur 110.  
Syftet med genomförandeavtalet är 
att reglera ansvarsfördelningen 
mellan kommunen och de två 
exploatörerna. Avtalet ska reglera 
frågor som inte tas med i 
lantmäteriförrättningen, se figur 
110.326  
 
Lantmäteriet har förordnat Lincona 
byggkonsult AB som sakkunnig. 
Lincona har tagit fram underlag för 
standard och kvalitet på åtgärder som 
ska utföras inom planområdet, se 
figur 111.327   
 
 

                                                 
324 Genomförandebeskrivning s. 5 till detaljplan för Höjentorp 1:39 m.fl. 
325 Genomförandebeskrivning s.8 till detaljplan för Höjentorp 1:39 m.fl. 
326 Genomförandeavtal s. 1 till detaljplan för Höjentorp 1:39 m.fl. 
327 Genomförandeavtal, bilaga C, till detaljplan för Höjentorp 1:39 m.fl. 

Figur 110 Bakgrund och syfte till genomförandeavtal. Källa: 
Genomförandeavtal s. 1 Höjentorp 1:39 

 

Figur 111 Bilaga till genomförandeavtal, Lincona byggkonsult ska vara 
sakkunnig och ta fram underlag. Källa: Genomförandeavtal bilaga C till 
Höjentorp 

Figur 109 Avtal Källa: Genomförandebeskrivning s.8 till detaljplan för 
Höjentorp 1:39 m.fl. 
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Kommunen ska i avtal ansvara för att 
allmän plats byggs i enlighet med 
kommande beslut i 
lantmäteriförrättning. Till grund för 
lantmäteriförrättning finns en 
överenskommelse som en bilaga till 
avtalet, se figur 111.  
 
Innan kommun/exploatör får 
påbörja byggnation, ska detta avtal  
och åtgärder i överenskommelsen  
färdigställas, se figur 112.328   
 
I överenskommelsen framgår att 
Uddevalla kommun ska utföra 
åtgärder på allmän plats, enligt figur 
113.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under rubriken genomförandefrågor 
i samma överenskommelse framgår 
att både Uddevalla och LB hus AB 
ska genomföra åtgärderna inom 5 år, 
se figur 114.  
 
Åtgärderna enligt figur 115 ska 
utföras i samband med 
omprövningen av Kapelle ga:1. När 
åtgärderna på allmän plats är utförda 
ska de ingå i Kapelle ga:1,   
vilket ska utföras genom en omprövning  
av gemensamhetsanläggningen.329  
 

                                                 
328 Genomförandeavtal s. 2 till detaljplan för Höjentorp 1:39 m.fl. 
329 Genomförandeavtal bilaga B till detaljplan för Höjentorp 1:39 m.fl.  

Figur 112 Anläggningsabetet Källa: Genomförandeavtal s. 2 Höjentorp 1:39 

Figur 114 Bilaga till genomförandeavtal, överenskommelse. Källa: 
Genomförandeavtal bilaga B s. 2 till Höjentorp 1:39 

 

Figur 115 Bilaga till genomförandeavtal, överenskommelse. Källa: 
Genomförandeavtal bilaga B s. 1 till Höjentorp 1:39 

 

Figur 113 Bilaga till genomförandeavtal, överenskommelse. Källa: 
Genomförandeavtal bilaga B s. 1-2 till Höjentorp 1:39 



Från plan till verklighet - En helhetsbild av genomförandeprocessen av allmän plats, med enskilt 
huvudmannaskap 

 81 

Grönområdena ska enligt avtal 
överlämnas med äganderätt till 
samfälligheten, utan ersättning. 
Avtalsparterna är överens om att en 
översyn ska göras av grönområdena. 
Det ska utföra en gallring av sly och 
vegetation som utgör en säkerhetsrisk, och inverkar på bebyggelsen.330 Arbetet ska beställas 
och bekostas av markägaren, som antingen kan vara kommun eller exploatör.331 Texten i 
stycket att återses i figur 116. 

Förrättningsakt 

 
I förrättningen görs en omprövning 
av Kapelle ga:1. Uddevalla kommun 
yrkar om anläggningsförrättning för 
gemensamma vägar och 
grönområden, i samband med 
genomförandet av detaljplanen 
Höjentorp, se figur 117.332  
 
På den förlängda delen av 
Höjentorpsvägen, yrkar Höjentorp 
samfällighetsförening om att en 
belysningsstolpe ska uppföras, se 
figur 118.  
De yrkar också om att bilda mindre 
gemensamhetsanläggningar med 
bland annat grillplats, flaggstång och 
boulebanor som ska ingå i Kapelle 
ga:1, se figur 119.333  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
330

 Genomförandeavtal s. 2 till detaljplan för Höjentorp 1:39 m.fl. 
331 Genomförandeavtal s. 2 till detaljplan för Höjentorp 1:39 m.fl. 
332 Förrättningsakt 1485K- 08/92, fastighetsbestämning, avstyckning, fastighetsreglering, 
anläggningsåtgärd och ledningsrätt berörande Kapelle 1:39, 1:54 m.fl. fastigheter. Omprövning av 
Kapelle ga:1, Aktbilaga PR1 s.1 och Aktbilaga A2.  
333 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga PR7 s.2 

Figur 119 Yrkande om mindre gemensamma anläggningar. Förrättningsakt 
1485K- 08/92, aktbilaga PR7 s.2 

Figur 118 Yrkande om belysningsstolpe. Förrättningsakt 1485K- 08/92, 
aktbilaga PR7 s.2 

Figur 117 Yrkande. Förrättningsakt 1485K- 08/92, aktbilaga PR1 s.1 

Figur 116 Grönområdet Källa: Genomförandeavtal s. 2 Höjentorp 
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Omprövningen medför att Kapelle 
ga:1 ska utökas och bestå av 
Höjentorpsvägen, Plogvägen, 
Åbogatan och Korngatan. Till 
vägarna hör tillbehör som gatuskyltar, 
gatubelysning, diken, kulvert m.m. se 
figur 120.334   
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapelle ga:1 har anpassats till 
befintlig vändplan, och framtida 
parkeringsplatser vid slutet av 
Åbogatan. Det innebär att 
förbindelsen mellan Åbogatan och 
Korngatan inte kommer utgöra 
lokalväg i Kapelle ga:1, utan istället 
utgöra en gång- och cykelväg, se figur 121. 335 Det är en avvikelse från detaljplanen, men 
ingenting som motverkar planens syfte.336  
 
I en överenskommelse, daterad efter 
förrättningslantmätarens beslut om 
att GC-vägen inte motverkar 
detaljplanens syfte, framgår att 
vändplatsen vid Åbogtan ska 
utformas enligt tekniska kontoret 
önskemål. Det är för att sophämtningen ska underlättas, se figur 122.337  
 
I överenskommelsen står handskrivet 
att cykelvägen ska  
ha sådan bredd att en personbil kan 
passera, se figur 123.  
 
 
 
 
 

                                                 
334 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga BE5 s. 1 
335 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga PR4 s. 3 
336 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga PR5 s.4  
337 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga ÖK 13 

Figur 123 Gångväg ska utföras så att en personbil kan passera. Källa: 
Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga ÖK 13 

 

Figur 122 Krav på vändplan för sophämtning Källa: Förrättningsakt 1485K- 
08/92, Aktbilaga ÖK 13 

 

Figur 120 Gemensamhetsanläggningens ändamål. Källa: Förrättningsakt 
1485K- 08/92, Aktbilaga BE5 s. 1 

Figur 121 Anläggningsbeslut, avvikelse från planen, men syftet med planen 
motverkas inte. Källa: Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga PR5 s.4 

 



Från plan till verklighet - En helhetsbild av genomförandeprocessen av allmän plats, med enskilt 
huvudmannaskap 

 83 

Vägarna i planområdet ska kunna 
användas för motortrafik året om, se 
figur 124.338  
 
 
 
De får inte avspärras med grind eller 
led, se figur 125. 339 
 
Till anläggningen ska de nybildade 
fastigheterna Kapelle 1:110-1:121 
anslutas, där ska anslutning till 
Kapelle ga:1 ske enligt AL 42 a §, se 
figur 126.340   
 
Till grund finns även en 
överenskommelse om åtgärder på 
Kapelle ga:1 mellan Höjentorp 
samfällighetsförening, Uddevalla 
kommun och LB Hus Mark Väst AB, 
se figur 127.341  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ny marksamfällighet, Kapelle s:2, 
för allmän plats ska bildas då 
föreningen framfört ett intresse om 
att överta grönområden som ägs av 
Uddevalla kommun och gata som ägs 
av LB-hus mark väst AB, se figur 
128.342  
 
 

                                                 
338 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga BE5 s.1 
339 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga BE5 s.2 
340 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga PR5 s.4 
341 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga ÖK 8  
342 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga PR3 s. 1 och s. 3 

Figur 125 Grind får inte sättas upp Källa: Förrättningsakt 1485K- 08/92, 
Aktbilaga BE5 s.2 

 

Figur 124 Vägarna ska kunna användas året om. Källa: Förrättningsakt 
1485K- 08/92, Aktbilaga BE5 s.1 

Figur 128 Marksamfällighet Källa: Förrättningsakt 1485K- 08/92, 
Aktbilaga PR3 s. 1 

 

Figur 127 Överenskommelse om åtgärder på Kapelle ga:1 Källa: Förrättningsakt 
1485K- 08/92, Aktbilaga ÖK 8 

Figur 126 Anslutning enligt AL 42a § Källa: Förrättningsakt 1485K- 
08/92, Aktbilaga PR5 s.4 
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Det innebär att marksamfälligheten 
omfattar all naturmark och lokalväg 
inom detaljplanen.343 Samtliga 
bostadsfastigheter föreslås få andel i 
marksamfälligheten, och Höjentorp 
samfällighetsförening föreslås bli 
ansvarig för förvaltningen, se figur 
129.344  
 
Till grund för anläggningsbeslutet 
finns överenskommelse (ÖK 8 i 
förrättningsakten) mellan Uddevalla 
kommun, Höjentorps  
samfällighetsförening och LB hus 
Mark Väst AB. Överenskommelsen 
handlar om de åtgärder som ska 
utföras på Kapelle ga:1 och att det 
 ska bildas en marksamfällighet för grönområden och vägar, se figur 130. 
 
För Kapelle ga:1 finns förslag om en 
överenskommelse för åtgärder som  
ska utföras, samt att anläggningen 
även ska omfatta diken och kulvertar  
inom grönområde och fastigheterna  
Kapelle 1:81 och 1:110.345   
 
Närvarande delägare i Kapelle ga:1 har inget att anmärka på i överenskommelsen, och ger 
styrelsen i föreningen rätten att underteckna överenskommelsen, se figur 131. 
 
Höjentorp samfällighetsförening har 
även enats om tecknade av 
genomförandeavtal mellan Uddevalla 
kommun, LB-hus och Höjentorp 
samfällighetsförening, se figur 132.346 
 
I minnesanteckningarna framgår att 
Uddevalla och LB-hus föreslår att tre 
belysningsstolparna stryks, då de inte 
längre behövs, se figur 133.347 
 
 
 
 

                                                 
343 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga PR5 s.3 
344 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga PR2 s.3 
345 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga PR3 s.2 
346 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga PR3 s.2 och Aktbilaga ÖK 8 
347 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga Minnesanteckningar s.2 

Figur 133 LB-hus och Uddevalla kommun anser att tre belysningsstoplar kan 
strykas. Källa: Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga 
Minnesanteckningar s.2 

Figur 132 Samfälligheten är överens om genomförandeavtalet med Uddevalla 
kommun och LB-hus. Källa: Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga PR3 
s.2 

Figur 131 närvarande i Kapelle ga:1 godtar föreslagen överenskommelse om 
omprövning av Kapelle ga:1 

Figur 129 Marksamfällighet Källa: Förrättningsakt 1485K- 08/92, 
Aktbilaga PR3 s. 3 

Figur 130 Överenskommelse grönområden. Källa: Förrättningsakt 1485K- 
08/92, Aktbilaga ÖK 8 s. 3 
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Förrättningslantmätaren bedömer att 
anläggningen är av väsentlig betydelse 
för deltagande fastigheter, och 
uppfyller villkoren 5 - 11 §§ i 
anläggningslagen, se figur 134.348  
 
 
Beslutet är taget enligt 
förrättningslantmätaren och 
gemensamhetsanläggningen ska 
inrättas enligt karta och beskrivning, 
se figur 135.349  
 
 
Platsbesök 
 
Vid platsbesöket som utfördes 11 Maj 2016, 
var vägarna inom planområdet var utbyggda 
och belagda med grus. Vägarna hade en 
bredd om tre meter och var belysta. Det var 
tillgängliga för allmänheten, och inga grindar 
eller andra hinder fanns uppsatta, se figur 
136. 

Enligt vår bedömning utgjordes 
sammanlänkningen mellan Åbogatan ock 
Korngatan av en bilväg, eftersom den hade 
samma bredd och standard som övriga vägar i 
planområdet, se figur 137.   
Förlängning av Höjentorpsvägen med tillhörande vändplats var utförd, se figur 138. Även 
parkeringarna vid slutet av Åbogatan fanns.  
 
Gångvägen längs Kapellevägen som skulle ansluta mellan infart till Höjentorpsvägen och 
Emausvägen stämde inte helt överens med detaljplanen. Gångvägen hade ingen anslutning 
till infarten av Höjentorpsvägen.  

                                                 
348 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga PR5 s. 4 
349 Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga PR5 s. 4 
 

Figur 138 Vändplan var utbyggd. Bild: Therese Johansson 

Figur 136 Vägarna var grusade och tre meter breda. Bild Therese 
Johansson 

Figur 137 Sammanlänkningen hade bredd så att personbilar kan 
passera. Bild: Therese Johansson 

Figur 135 Beslut. Källa: Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga PR5 s. 4 

 

Figur 134 Skäl till beslut Källa: Förrättningsakt 1485K- 08/92, Aktbilaga 
PR5 s. 4 
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Det yrkade förslaget från föräldrarna i Höjentorp om en belyst gångväg för barnen, från 
Höjentorpsområdet till Förmansvägen eller Montörsvägen var inte uppfylld, utan var endast 
en stig genom naturområdet.  

4.3.1.1 Analys 

Processen från plankarta till genomförandebeskrivning 
 
I denna del av analysen jämförs plankartans bestämmelser, planbeskrivningens förklarande 
text och genomförandebeskrivningen, för att se sambanden mellan de olika 
detaljplanehandlingarna, se figur 139.  Nedan har en uppdelning av huvudmannaskap, 
gator/GC-väg och natur gjorts av allmän plats i detaljplanen.  Varje rubrik följs upp genom 
plandokumenten för att se hur tydliga kommunen varit i sin framställning av intentionerna 
för allmän plats.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huvudmannaskap 

Det redogörs i varje dokument att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats. 
Plankartan anger under administrativa bestämmelser "kommunen är inte huvudman för 
allmänna platser", vilket därefter redogörs i planbeskrivningen i samband med ett angivet 
skäl. Skälet är att området tidigare omfattades av en avstyckningsplan, där kommunen inte 
varit huvudman för allmän plats. I genomförandebeskrivningen anges till sist att den 
befintliga samfällighetsföreningen, Höjentorps samfällighetsförening, ska ansvara för vägar 
med tillbehör. Det ingår i den befintliga gemensamhetsanläggningen Kapelle ga:1.  
 
I Höjentorp fanns en befintlig gemensamhetsanläggning (Kapelle ga:1 som förvaltades av 
Höjentorps samfällighetsförening). När det finns en befintlig samfällighetsförening i ett 
område, innebär det att fastighetsägarna kommer påverkas ekonomiskt när en nyexploatering 
genomförs. I detaljplanen för Höjentorp innebar den nya planläggningen att de befintliga 
vägarna skulle upprustas och förlängas. Anledningen var att 14 nya fastigheter skulle 
tillkomma inom planområdet, vilket innebär en högre trafikbelastning på vägarna.  
 
Föreningen påverkas även av att nya fastigheter blir delägare i gemensamhetsanläggningen, 
som ska betala inträdesbiljett för att få delta i anläggningen. Enligt 
genomförandebeskrivningen föreslås att inträdesbiljetten ska innebära en asfaltering av en 
70 meter sträcka på Höjentorpsvägen mellan Plogvägen och Kapellevägen. Genom förslaget 
om inträdesbiljett för de nya fastigheterna, påverkas föreningen positivt eftersom vägens 
standard har möjlighet att bli förbättrad. 
 

Figur 139 Uppföljning/samband/intentioner från plankarta till genomförandebeskrivning. 
Källa: Therese Johansson 
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I plankartan redogörs att kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats. Kommunen 
ska, enligt Boverket, ange i plankartan att de inte ska vara huvudman för allmän plats, för att 
kunna överlåta ansvaret på någon annan. Om inget anges blir kommunen automatiskt 
huvudman. Eftersom kommunen angett att de ska göra avsteg från huvudmannaskapet i 
kartan, är Boverkets rekommendationer uppfyllda. Det anges ingen beteckning för enskilt 
huvudmannaskap, vilket innebär det att enskilt huvudmannaskap ska gälla för alla allmänna 
platser i planområdet.    
 
I planbeskrivningen följs huvudmannaskapet upp genom att kommunen anger skälet för 
enskilt huvudmannaskap. Skälet är att området tidigare omfattats av avstyckningsplan, som 
motsvarar byggnadsplan, där kommunen inte varit huvudman för allmän plats tidigare. I 
praxis anges att särskilda skäl kan vara att kommunen av tradition inte ska vara huvudman, 
eller att området har en karaktär av fritidsbebyggelse. Men eftersom bebyggelsen i 
planområdet består av helårsboenden samt att området ska utvecklas med 12 nya fastigheter, 
har kommunen inga belägg för att fortsättningsvis överåta huvudmannaskapet på 
fastighetsägarna.  Därmed är det tvivelaktigt om kommunens angivna skäl är hållbart om 
planen skulle överklagas.  
 
I genomförandebeskrivningen framgår till sist att vägar med tillbehör, ingår i Kapelle ga:1 
som förvaltas av Höjentorps samfällighetsförening.  Det redogörs åter igen att tidigare 
avstyckningsplan har varit orsaken till kommunens avsteg från ansvaret för den allmänna 
platsen.  
 
Gator/GC-väg 

I plankartan redovisas LOKALGATA som användning av allmän plats. Det finns inga 
planbestämmelser om lokalgatas utformning i kartan, utan i planbeskrivningen förklaras att 
gatorna i planområdet ska behålla samma karaktär som tidigare. Förbindelsen mellan 
Åbogatan och Korngatan är utritad som en lokalgata i plankartan.  
 
En noterad inkonsekvens som upptäcktes var att kommunen ger förslag i planbeskrivningen 
om att förbindelsen mellan Åbogata och Korngatan alternativt kan göras med en GC-väg. 
Denna alternativa lösning finns inte redovisat i plankartan, vilket innebär att kommunen 
frångår det som planbestämmelserna redogör. Det innebär att kommunens ursprungliga 
intention med allmän plats inte följs upp på ett konsekvent sätt, vilket gör att sambandet 
mellan plankarta och beskrivningar uteblir. Innebörden av planbestämmelserna förändras 
därmed i planbeskrivningen, vilket även påverkar den fortsatta genomförandeprocessen.  
 
Kommunen redogör att samfällighetsföreningen får bestämma vilket alternativ de tycker är 
bäst, för att förbinda de båda gatorna. Det innebär att kommunen rör till det hela, eftersom 
plankartan är juridiskt bindande. I detta fall valde samfällighetsföreningen att 
vägförbindelsen ska ingå i gemensamhetsanläggningen Kapelle ga:1 som en GC-väg, vilket 
också blev ett yrkande som prövades i lantmäteriförrättningen för ombildning av Kapelle 
ga:1. Förrätningslantmätaren bedömde att GC-väg inte stred mot detaljplanens syfte, vilket 
gjorde att det togs beslut om förbindelse med GC-väg.  
 
I genomförandebeskrivningen ska det framgå vem som ska förvalta de allmänna platserna i 
samband med den nya planläggningen. Det framgår att Höjentorp, innan planläggningen, är 
huvudman för vägar och tillbehör, och ska fortsätta att vara huvudman även i framtiden. Det 
innebär att förvaltningen är säkerställd, genom att den befintliga samfällighetsföreningen 
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fortsättningsvis får ansvaret. Det som framgår som en konsekvens av planens genomförande 
är att gatorna måste upprustas för att tåla den ökade trafiken som exploateringen medför. 
Upprustningen innebär att nya vändplatser och parkeringar ska anläggas. 
 
Något som saknas i både plan- och genomförandebeskrivning är information om att gatorna 
ska vara tillgängliga för allmänheten. Det kan innebära att fastighetsägarna i planområdet 
anser att gatorna är för de boende, och stänger ute allmänheten från att använda och slita på 
gatorna. Det kan innebära kommunens intention om allmänhetens tillgänglighet inte blir 
uppfyllt.  
 
Det som gör att plankarta och beskrivningar saknar ett samband är att det redovisas två olika 
lösningar för att förbinda Åbogatan och Korngatan. Även om plankartan är juridiskt 
bindande väljer kommunen att föreslå alternativa lösningar i plan- och 
genomförandebeskrivningen. Eftersom plankartan är det juridiskt bindande dokumentet är 
det kartan som gäller vid genomförandet.  
 
 
Natur 

I plankartan redovisas NATUR som en användning av allmän plats. Någon utförligare 
förklaring kring naturmarken framgår inte i planbeskrivningen.  
I genomgörandebeskrivningen framgår att kommunen anser att det mest "logiska" är att en 
lokal samfällighetsförening tar över ansvaret för naturområdena, i samband med den nya 
planläggningen. Det föreslås en ombildning av befintlig samfällighetsförening "Höjentorps 
samfällighetsförening".    
 
Det som kan noteras är att kommunen inte kan tvinga samfällighetsföreningen att ta över 
ansvaret för grönområdena, om föreningen skulle motsätta sig ansvaret.  Eftersom naturen 
inte är av väsentlig betydelse för fastigheterna, är detta viktig information till fastighetsägarna 
som endast får ta över ansvaret genom en upprättad överenskommelse. I plankarta och 
planbeskrivning framgår ingen information om utformning, eller hur förvaltningen ska ske 
av naturen. Det enda som framgår är   vilken typ av natur som förekommer inom 
planområdet och i angränsande områden. Det framgår att området är kuperat och därför inte 
tillgänglig för alla.  

Hur genomförandebeskrivningen följs upp i avtal och ansökan 
 
I genomförandebeskrivningen ska kommunen beskriva hur deras intentioner med 
detaljplanen är tänkt att genomföras, det som är bestämt i plankarta och som har förtydligats 
i planbeskrivningen. Denna del av analysen innebär en granskning av sambandet mellan 
genomförandebeskrivningens intentioner och avtal, samt hur ansökan om förrättning följer 
det som framkommit i detaljplanehandlingarna, se figur 140. 
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I genomförandebeskrivningen framgår att ett avtal ska upprättas som bland annat reglerar de 
åtgärder som framgår i planen. Avtalet och intentionerna i genomförandebeskrivningen ska 
sedan vara en utgångspunkt i lantmäteriförrättning. När det redogörs att avtalet ska vara en 
utgångspunkt i lantmäteriförrättningen, blir det ett säkerställande om att intentionerna som 
framgått i planhandlingarna, även följer med in nästkommande delar i processen. När varje 
dokument överlappar varandra, minskar risken för att intentionerna i planen förändras. Det 
framgår ingen information om vem som ska söka om lantmäteriförrättning.  
 
Vid en granskning av avtalet framgår en inkonsekvens från det som framgick i 
genomförandebeskrivningen. I avtalet framgår att det endast reglerar frågor som inte tas med 
i lantmäteriförrättningen, vilket innebär att avtalet inte ska användas som en grund i 
förrättningen.    
 
När genomförandebeskrivning och avtal jämförs, märks tydligt att beskrivningen är mer 
utförlig än avtalet. Avtalet tar inte med alla delar som lyfts i beskrivningen, vilket är ett 
risktagande som kommunen gör eftersom genomförandebeskrivningen inte är juridiskt 
bindande. Kommunen har gjort en antydan om att både avtal och 
genomförandebeskrivningens intentioner ska ligga till grund vid lantmäteriförrättningen. På 
grund av att genomförandebeskrivningen inte är juridiskt bindande, kan det innebära att 
intentioner för allmän plats förändras beroende på hur lantmätaren gör sin bedömning. I 
avtal är intentionerna reglerade, vilket gör att det de inte kan förändras i samma utsträckning. 
Därför är det ett risktagande att inte reglera alla frågor i avtalet.    
 
Ansökan till lantmäteriförrättningen gjordes av Uddevalla kommun, och grundades på de 
intentioner för allmän plats som redogjorts i genomförandebeskrivningen. Kommunen har 
därmed utnyttjat sin möjlighet att ansöka om bildande av gemensamhetsanläggning enligt AL 
18 §. Det innebär att det blir en direkt väg från genomförandebeskrivning till ansökan, utan 
upprättande av avtal. Det är ett säkerställande av att intentionerna för allmän plats i 
planhandlingarna, blir prövade i förrättningen.  
 

Figur 140 Hur genomförandebeskrivning följs upp i avtal och ansökan 

Källa: Therese Johansson 
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Lantmäteriförrättningen 
 
 
I detta steg granskas hur ansökan handläggs i förrättningen, enligt figur 141. 
I förrättningen för genomförandet av Höjentorpsområdet, har kommunen ansökt om 
fastighetsbildning enlig detaljplanen. Kommunens intentioner för allmän plats som framgår 
i genomförandebeskrivning, ligger därmed till grund för lantmäteriförrättningen.  
  
Lantmäteriförrättningen innebär en ombildning av en befintlig 
gemensamhetsanläggning, Kapelle ga:1. Förrättningsakten 
innehåller mer än 200 sidor, och består av flera olika protokoll 
och ärenden som utförts i olika omgångar.  
Eftersom kommunen själva har ansökt om förrättning, och 
plankartan ligger till grund, är de intentionerna som 
kommunen redogjorde i plankartan genomförda. Som 
framgick i analysen av planhandlingarna saknar plankartan 
utformningsbestämmelser för allmän plats.  
 
Det är fastighetsägarna som bestämmer utformning genom samfällighetsföreningen. Den  
befintliga gemensamhetsanläggningen (Kapelle ga:1)  omprövas för att de nya fastigheterna 
i planområdet ska ingå.  I förrättningen framgår att fastighetsägarna vill ta över ansvaret för 
naturmarken (bortsett två fastigheter). Därför bildas även en marksamfällighet, där all mark 
för allmän plats ingår. Samfällighetsföreningen kommer förvalta både 
gemensamhetsanläggningen och marksamfälligheten.  
 
Ett anläggningsbeslut tas i augusti år 2008, men lantmäteriförrättningen ska avslutas när 
anläggningsåtgärder är avslutade. I anläggningsbeslutet framgår att beslutet avviker från 
detaljplanen i den del där gatan som förbinder Åbogatan och Korngatan. I anläggningen 
Kapelle ga:1 kommer förbindelsen redovisas som en GC-väg, och inte som en bilväg.  
Förrättningslantmätaren har i samråd med planavdelningen konstaterat att detta alternativ 
inte strider mot detaljplanens syfte.    
 
I protokoll (PR6) redogörs att besiktningen som lantmätaren genomförde 27 juni år 2011 
tillsammans med styrelsen i Höjentorp samfällighetsförening, visade att de åtgärder som 
beslutades 2008 inte var genomförda. Det visades också att vändplanen på Åbogatan byggts 
i annat läge.  Vändplanen på Åbogatan var placerad i ett annat läge på grund av kraven som 
ställts för sophämtning. I överenskommelsen mellan kommunen och 
samfällighetsföreningen, där läget för vändplanen bestäms, framgår även information om 
vägförbindelsen mellan Åbogatan och Korngatan. Gång- och cykelvägen ska vara ha en 
sådan bredd att en personbil ska kunna ta passera. Denna överenskommelse gäller utöver det 
som redogörs i plankartan, och det som redogörs i anläggningsbeslutet från år 2008.   
 
Överenskommelsen mellan kommunen och samfällighetsförening är daterad i augusti år 
2008, två månader senare än anläggningsbeslutet togs. Kommunen ändrar sitt beslut vid 
samrådet med förrättningslantmätaren. Ändringen och de tillkommande anläggningarna på 
naturmark, leder till ett nytt anläggningsbeslut som togs år 2011. Där framgår det att AL 5-
12 §§ prövats och att det nya läget för vändplanen inte påverkar planens syfte, eftersom det 
nya läget endast tar naturmark i anspråk. 
 

Figur 141 Ansökans behandling i 
förrättningen Källa: Therese Johansson 
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Hur anläggningsbeslutet blir genomfört i verkligheten 

 

Vid platsbesöket utfördes en okulär besiktning, för att 
kontrollera om beslut kring allmän plats i förrättningen, blivit 
genomfört i verkligheten. Analyssteget visas i figur 142.  

Vid platsbesöket var gatorna som beskrivs i anläggningsbeslutet 
utbyggda. Gatan som förbinder Åbogatan och Korngatan kan 
användas för personbilar, och det saknas skyltning om cykelväg. 
Det fanns inga bommar eller dylikt som hindrade 
tillgängligheten för allmänheten.  

Boulebana och en mindre lekplats fanns utbyggt i ett av 
naturområdena som redogörs i plankartan. Även om 
anläggningarna var uppförda på allmän plats, bedömdes de inte 
vara tillgängliga för allmänheten.  

 

4.3.1.2 Reflektion 
 

Det vi främst reagerade på i detaljplanen, var att kommunen frångick planbestämmelserna i 
plankartan genom att föreslå alternativ förbindelse med GC-väg mellan Åbogatan och 
Korngatan i planbeskrivningen. Det skapar en förvirring, eftersom kartan inte redogör någon 
alternativ förbindelse med GC-väg, utan är något nytt som kommunen kommer på senare. 
Kommunen lämnar över ansvaret på samfällighetsföreningen och därmed har de ingen 
kontroll på att intentionerna med planen blir genomförda.  

Samfällighetsföreningens möjlighet välja alternativ förbindelse, öppnar upp för att de 
ursprungliga intentionerna i kartan blir förändrade. Vi anser att kommunen uppträder 
inkonsekvent när det enbart ges förslag på lösningar, och inga direkta bestämmelser om vad 
som ska gälla. Orsaken till att kommunen endast ger förslag, kan vara att 
samfällighetsföreningen ska få en större chans att påverka utformningen. Men det kan 
medföra att övriga parter i genomförandet blir osäkra på vad som ska gälla. 

Den del vi tyckte var svårast, var granskningen av förrättningsakten. Anledningen var att 
förrättningen behandlade en ombildning av en befintlig gemensamhetsanläggning. Det 
medförde att en djupare granskning behövde göras av olika protokoll och beslut, för att 
förstå anläggningsbeslutet i ombildningsförrättningen.  

Kommunens förslag om att samfällighetsföreningen fick bestämma alternativ förbindelse 
mellan Åbogatan och Korngatan, har orsakat att förrättningslantmätaren prövat en annan 
fråga i förrättningen kring allmän plats än det som redogörs i plankartan. 
Samfällighetsföreningens val av GC-väg som förbindelse, har gjort att 
förrättningslantmätaren prövat frågan om GC-väg, och bedömt att det inte strider mot 
detaljplanens syfte. Trots bedömningen att planens syfte inte motverkas, följs ändå inte den 
ursprungliga intentionen för allmän plats som redogörs i plankartan. Här anser vi att 
kommunen varit orsaken till att intentionerna för den allmänna platsen förändrats.  

Figur 142 Hur anläggningsbeslutet i 
förrättningen blir genomfört i 
verkligheten Källa: Therese Johansson 
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Något som hade gjort sambandet mellan planhandlingarna tydligare, är att plankartan kunde 
haft en planbestämmelse där vägförbindelsen mellan Åbogatan och Korngatan kunde lösas 
med GC-väg som alternativ. Det hade underlättat förståelsen för omprövningsbeslutet i 
förrättningen.  

Som det är nu, är förbindelsen fortfarande markerad med bestämmelsen LOKALGATA i 
plankartan.  Men enligt ombildningsbeslutet av Kapelle ga:1 utgörs vägen av en GC-väg, som 
enligt överenskommelse ska ha en sådan bredd att bilar kan passera. Det blir motstridigt och 
inkonsekvent när samfällighetsföreningen vill att vägen ska vara för biltrafik, men ändå 
utgöra en GC-väg. Därmed är det svårt att förstå varför samfällighetsföreningen fortfarande 
vill ha GC-väg, när vägen ändå inte används till gång- och cykel ändamål i verkligheten.   
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5 Reflektion och slutsatser 
Inledning 

Denna studie är en av de första där en kartläggning och analys har skett av hela 
genomförandeprocessen av detaljplaner. Studien baseras på granskning av fyra stycken 
detaljplaner från olika kommuner med olika årtal. Inom ramen för respektive detaljplan 
granskas plankarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, 
exploaterings/markanvisningsavtal och lantmäteriakter. En avgränsning i kartläggningen 
utgörs av att studien fokuseras mot genomförandet av allmän plats, med enskilt 
huvudmannaskap.  
 
En reflektion kring urvalet av planer och antalet, är att fyra stycken detaljplaner inte är 
tillräckligt antal för att kunna erhålla en generell slutsats, av hur genomförandeprocessen 
fungerar i Sveriges kommuner under mitten av 2010-talet. De slutsatser som presenteras är 
grundade utifrån det som uppmärksammats i samband med kartläggning och granskning av 
de fyra detaljplaner som även kan ses som fyra var för sig skilda fallstudier, som nedan 
benämns fallstudierna. 
 
En ytterligare reflektion kring utfallet av granskningen är att den likt tidigare studier kring 
ämnet, är att de granskade fyra detaljplanerna i sin helhet har blivit genomförda enligt 
kommunens intentioner. De allmänna platserna har i sin helhet varit fungerade för sitt 
ändamål och varit tillgängliga för allmänheten. Det kan även noteras att det förekom 
avvikelser i intentionerna mellan plan och verklighet. En annan notering är att vi har funnit 
exempel på otydligheter mellan dokumenten, som troligen är en orsak till att detaljplanen 
och verkligheten inte helt stämmer överens. På grund av det faktum att det förekommer 
otydligheter som påverkar genomförandet, har vi liksom i studierna från 2012 gjort 
platsbesök och upptäckt att det är en viktig del i processen. Platsbesök är viktigt eftersom 
det ger en god möjlighet att se om detaljplanerna följs upp i verkligheten.  
 
I de fyra fallstudierna har det förekommit exempel på att detaljplan och verklighet inte helt 
har stämt överens. Vi har av den här anledningen genomfört efterforskningar efter källor 
som kan varit orsaken till att intentioner inte blivit genomförda, vilket är något vi valt att 
reflektera kring i nedanstående avsnitt. 
 

Sambandet mellan Plankarta och Plan- och genomförandebeskrivning  
Fallstudierna har visat att det främst är plankartan som är orsaken till att intentionen med 
allmän plats inte blir genomförd. Det har förekommit att planbestämmelser för användning 
och utformning av allmän plats i plankartan inte stämt överens med intentionerna som 
redogjorts i plan- och genomförandebeskrivningen.  
En fråga i sammanhanget är om det här kan bero på att kunskapen kring planbestämmelser 
och dess inverkan på genomförandet är mindre bra?  Eller är det att det glöms bort att kartan 
är det juridiskt bindande dokumentet?  
 
Exempel på situationen ovan har visats i en av fallstudierna. I kartan har planbestämmelser 
för kvartersmark använts, trots att kommunens avsikt var att skapa en allmän parkering. 
Kommunens intention enligt plan- och genomförandebeskrivningen var att parkeringen 
skulle vara öppen för allmänheten, men planbestämmelserna har gett kartan en helt annan 
innebörd. 
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Ett annat exempel är att kartan redogjorde för att en anknytningsväg skulle genomföras med 
en GC-väg, men att plan- och genomförandebeskrivningen sedan gled ifrån denna 
bestämmelse.  I beskrivningarna gavs förslag att samfällighetsföreningen för den allmänna 
platsen skulle bestämma vilken anknytning de ansåg vara lämpligast.   
 
Planbestämmelserna i kartan och förklaringen av innebörden i plan-
/genomförandebeskrivning har inte följts upp på ett konsekvent sätt. Därmed är länken 
mellan dokumenten otydlig och plan-/genomförandebeskrivningens syfte (som är att 
förtydliga plankartan) har inte uppfyllts. 
En fråga i sammanhanget är om otydligheten kan bero på att det saknas en del juridisk 
kunskap angående detaljplaner och hur valet av planbestämmelser påverkar 
genomförbarheten av planerna? Om så är fallet, skulle lösningen kunna vara att fokusera på 
utbildning kring genomförandefrågor? Eller är situationen den att det är tillräckligt med att 
vara tydligare med att genomförandefrågor ska tas upp tidigare i detaljplaneprocessen? 
 
En slutsats i studien är att tankegångarna angående genomförandet av detaljplanen kommer 
in för sent i processen. Denna bedömning grundar sig på att plan- och 
genomförandebeskrivningarna förklarar innebörd av de olika planbestämmelserna på ett sätt, 
samtidigt som kartan redogör något annat. En hypotes kan vara att tankarna kring hur 
planbestämmelserna ska genomföras inte har prioriterats i det tidiga skedet. Det är sannolikt 
att kartan är det dokument som upprättas först i en detaljplaneprocess. En fråga är om 
anledningen till otydligheten mellan dokumenten beror på att frågorna om genomförandet 
blir mer aktuellt längre fram i genomförandeprocessen? Påverkar det här att intentionerna i 
plan- och genomförandebeskrivningen skiljer sig ifrån det som framgår i kartan eftersom 
genomförandefrågorna kommer in för sent?   
 
Ett resultat av vår granskning är att en lösning, för att minska på otydligheten, är att 
genomförandefrågorna behandlas tidigare i genomförandeprocessen, redan då kartan 
upprättas. Om genomförandefrågorna är med redan i kartan kan det bidra till en större 
eftertänksamhet innan planbestämmelser väljs. Konsekvenserna som varje planbestämmelse 
medför för genomförandet uppmärksammas i ett tidigare skede, och det kan bidra till att 
länken mellan dokumenten blir tydligare.  
  

Avtal 
I studien har avtal (exploateringsavtal och markanvisningar) som upprättats mellan kommun 
och exploatör varit en del i granskningen av genomförandeprocessen, detta jämfört med 
studien som genomfördes 2012 som inte behandlade avtal. En reflektion från granskningen 
är att en av fallstudierna noterades att avtalet användes för att reglera standarden på 
anläggningarna för den allmänna platsen. Avtalet var upprättat mellan kommun och 
exploatör, vilket innebar att fastighetsägarna inte var inblandade i avtalet.  
 
Före år 2015 fanns inget lagkrav på att kommunen skulle redovisa avtal som ingicks med 
exploatörerna. Frågor om ansvar och fördelning av kostnader i samband med exploateringen, 
var tidigare osynliga för medborgare som berördes av detaljplanen. Det innebar att 
fastighetsägarna inte hade någon möjlighet att få reda på om avtal ingicks, eller fick någon 
insyn i vad kommun och exploatör kom överens om.  
 
Detta är ett problem som har blivit löst i och med införandet av en ny lagparagraf år 2015 
kring exploateringsavtalen. Paragrafen innebär att kommunerna måste redovisa huvuddragen 
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i de avtal som ingås, vilket ger möjlighet för berörda medborgare att tydligare förstå vilka 
konsekvenser avtalen medför. Vi anser att lagändringen utgör en god fördel, särskilt i 
detaljplaner där enskilt huvudmannaskap ska användas. Eftersom det är fastighetsägarnas 
ansvar i sådana detaljplaner att ansvara för förvaltningen av allmän plats, är lagändringen ett 
positivt steg framåt. Vid bedömning av lagändringen från andra sidan, kan en nackdel med 
redovisning av avtalen vara att avtalen blir kortfattade och inte lika utförliga innehållsmässigt?    
 
Ett resultat av granskningen av fallstudierna är att exploateringsavtalen används på olika sätt 
vid genomförandet av allmän plats, med enskilt huvudmannaskap. Avtalens huvudfråga i 
fallstudierna har varit att reglera ansvaret mellan kommun och exploatör, vid genomförandet 
av exploateringen. Det har bland annat handlat om anläggningar varje part ansvarar för och 
hur standarden ska se ut.  
 
I en av fallstudierna, detaljplanen för Sunnanå Mellerud, reglerade avtalet att 
gemensamhetsanläggningar ska bildas för förvaltningen av de allmänna platserna. Det här 
innebär att de därmed har använts som en grund till ansökan om lantmäteriförrättning.  
 
I avtalet som berör detaljplanen Hällekind i Strömstad har avtalet reglerat vad exploatören 
ska ansvara för. Här har kommunen bundit upp exploatören att bygga upp de allmänna 
platserna, där exploatören även tagit åt sig att ansvara för skötseln. Den här lösningen visade 
sig inte vara fungerande i verkligheten. Vid platsbesöket noterades att den allmänna 
parkeringen på området var igenvuxen med sly, samt att vägen upp till allmän parkering inte 
var handikappanpassad.  
 
I detaljplanen som tillika berör Mellbydalen har avtalet i detalj reglerat hur gator och GC-
vägar ska utformas med angivet standardmått. Det framgår tydligt att HSB (exploatören) ska 
ansvara för utbyggnaden av GC-vägen som förbinder Seläter med Strömstad och att 
förvaltningen sedan ska överlåtas till kommunen. Här har kommunen använt sig av 
exploatörens resurser för att bygga GC-vägen.   
 
I avtalet för fallstudien som berör Höjentorp Uddevalla har kommunen reglerat frågor som 
ska gälla utöver det som beslutas i lantmäteriförrättningen. Här används avtalet som ett extra 
tillägg och ska gälla som ett eget dokument bredvid det andra, och inte ingå som ett steg i 
processen.  
 
En reflektion kring fördelarna med avtal vid genomförandet är att ansvarsfördelningen 
regleras mellan kommun och exploatör, samt ger en bild av hur förvaltningen ska se ut. 
Eftersom avtalen är ett juridiskt bindande dokument, får de ett eget värde och säkerställer 
även genomförandet av de allmänna platserna. Avtalet blir då ett ytterligare dokument som 
förtydligar de åtgärder som ska genomföras, och blir därför ett säkerställande av kommunens 
intentioner.  
 
Vi anser sammantaget att exploateringsavtalen är ett viktigt dokument som har en betydande 
roll för genomförandet av en allmän plats med enskilt huvudmannaskap. Det är ett dokument 
som borde användas i större utsträckning, eftersom det är juridiskt bindande och att 
kommunen ges möjlighet att bestämma vem som ska ansvara för olika åtgärder i 
genomförandet. Om någon part bryter ett avtal, innebär det att detaljplanen inte genomförs 
som planerat. På det viset har avtalen en betydande roll som binder ingående parter till 
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varandra, och säkerställer att intentionerna blir genomförda under förutsättning att avtalet 
innehåller giltiga garantier för kommunen. 
 

Förrättningen 
I fallstudierna belystes ett problem kring samarbetet mellan förrättningslantmätare och 
planmyndighet kring genomförandefrågorna. Vi noterade exempel på när planbestämmelser 
för allmän plats inte blivit genomförda på det sätt som redogjordes i kartan. Bland annat har 
mindre avvikelser gjorts från detaljplanen i förrättningen. Exempel på avvikelser som 
förekom vid granskningen är att bilväg har bildats istället för GC-väg och har bedömts att 
inte strida mot planens syfte. I en av fallstudierna framgick exempelvis att en anknytningsväg 
enligt kartan skulle bli cykelväg, men att lantmätaren i detta fall genomförde en mindre bilväg 
enligt ansökan. Bedömningen som gjordes var en mindre avvikelse från detaljplan.  
 
Vid analys framkom att en källa för problemet med genomförandet, också framgick i hur 
yrkandet formulerats mellan genomförandebeskrivningen och lantmäteriförrättningen. I 
samtliga fallstudier har förrättningen prövat lösningar på bildande av 
gemensamhetsanläggningar för allmän plats, som inte var aktuella i de tidigare dokumenten. 
En reflektion och fråga i sammanhanget är om detta kan bero på att lantmätaren i de aktuella 
fallen har tolkat detaljplanen på fel sätt? Eller kan det otydliga sambandet mellan plankarta 
och plan/genomförandebeskrivning vara en källa till att genomförandet gått åt fel håll i ett 
senare skede?  
 
För att framlägga bevis för hur en inkonsekvens tidigt i processen kan påverka, återkopplar 
vi till en av fallstudierna. I detta fall redogjorde planbestämmelsen i kartan för en privat 
parkering för den privata markägaren, medan det i planbeskrivningen förklarades att 
parkeringen var till för allmänheten som besökte det närliggande naturreservatet. 
Inkonsekvensen i detta skede har orsakat att det i förrättningen gjorts prövningar av 
lämpligheten för allmänt ändamål, vilket var enligt kommunens avsikter men som ändå inte 
stämde överens med intentionen som redogjorts i plankartan.   
 
I fallstudieexemplet ovan skulle även en gemensamhetsanläggning bildas där både parkering 
och väg skulle ingå. Men eftersom vägen och parkeringen låg på olika markanvändningar i 
kartan (kvartersmark och allmän plats) gjorde lantmätaren i detta fall en bedömning att två 
gemensamhetsanläggningar skulle bildas. Anledningen var att en gemensamhetsanläggning 
inte får gå över två olika markanvändningar. Därför fick förrättningen genomföras på ett 
annat sätt än vad som framkom i beskrivningarna.      

Problemet med att planbestämmelser inte varit konsekventa, har resulterat i att lantmätaren 
inte kunnat genomföra bildandet av gemensamhetsanläggning helt enligt kommunens 
intention. Vi bedömer det som sannolikt att lantmätaren varit tvungen att tolka planen och 
gjort en egen bedömning av vad som är en lämplig lösning, som varit fungerande och 
samtidigt inte påverkat detaljplanens syfte. En fråga i sammanhanget är om en orsak till de 
mindre avvikelserna utgörs av kommunikationsproblem mellan lantmäteriet och 
planmyndigheten, eftersom det i det aktuella fallet till synes verkar saknas förståelse för 
varandras arbetssätt kring genomförandet? Eller kan det bero på att det råder olika åsikter 
om vad som är en lämplig markanvändning?   
 
Om detaljplaner innehåller bestämmelser som inte är helt genomtänkta med hänsyn till 
genomförandet, uppstår problem i de fastighetsrättsliga frågorna. Vid genomförandet av en 
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detaljplan är det en förutsättning att fastighetsbildning går att genomföra för att 
markanvändningen ska bli lämplig, sett ut både ett allmänt och enskilt perspektiv. 
 
När en detaljplan vunnit laga kraft är det en genomförandetid mellan fem till femton år. Om 
lantmätaren bedömer att en planbestämmelse inte är helt lämplig i förhållande till det 
fastighetsrättsliga genomförandet, innebär det att minst fem år måste löpa innan en 
planändring kan göras. Det kan innebära att en förrättning kan dra ut i tiden, vilket 
fastighetsägare får betala för. Idag finns det en genväg som kallas "mindre avvikelse" från 
plan, som kan användas för att undvika att förrättningsprocessen drar ut både på tid och 
kostnader.  

Den här genvägen i form av s.k. ”mindre avvikelse” bedömer vi utgöra en bra möjlighet i 
syfte att undgå att invänta en genomförandetid på detaljplan om någon planbestämmelse 
skulle vara svår att genomföra ur fastighetsbildningssynpunkt. Å andra sidan bedömer vi 
även att användandet av "mindre avvikelser" borde minska, detta för att uppfylla syftet med 
detaljplaner. Om det blir mer regel än undantag att använda arbetssättet ”mindre avvikelse”, 
kan det resultera i att detaljplaner saknar betydelse. För att komma till rätta med den här 
problematiken skulle en utbildning kring detta område kunna genomföras på en arbetsplats 
där både planhandläggare samt lantmäteri- och exploateringsingenjörer får en direkt kontakt 
med frågorna i verkligheten. Valet av plats och sammanhang anser vi skulle göra att 
utbildningen får en mer bestående effekt, eftersom det då görs i samband med en tillämpad 
situation i praktisk handling.  

Utfallet av en dylik insats anser vi skulle utmynna i att kommuner och lantmäteri minskar 
användandet av genvägen “mindre avvikelse” från detaljplan ute i praktiken. Vår bedömning 
är att en plankarta finns för att den ska följas i största möjliga mån, och visa hur ett område 
är tänkt att exploateras. Plankartan är juridiskt bindande, därför är det viktigt att den följs 
och att mindre avvikelser inte ska behöva användas för att genomföra planen på ett lämpligt 
sätt. Genomförandefrågorna ska vara lösta redan i samband med att plankartan upprättas 
och planbestämmelser ska väljas med omsorg från början.  
 
Platsbesök 
Platsbesök genomfördes som en avslutande del i granskningen av de fyra detaljplanerna, 
tillika fallstudierna. Efter respektive platsbesök studerades de olika textdokumenten en gång 
till. Det här innebar att vi erhöll en fördjupad och förnyad förståelse och insikt i vad kartor 
och texten förmedlade. Tolkningen av karta och text förändrades, och dokumenten blev 
lättare att förstå. Studien har därmed gett oss erfarenheten att platsbesök gör tolkningen av 
kartor och tillhörande textdokument mer verklighetsnära och sammansatt. Det ger även en 
möjlighet att bedöma tillgängligheten på allmän plats och kontrollera om plankartan följts i 
verkligheten.  
 
Platsbesöken visade på att den röda tråden från kartan och vidare i processen inte är helt 
konsekvent. Exempel på inkonsekvens är i en av detaljplanerna kring en anknytningsväg (se 
ovan), där kartan redogjorde för en GC-väg. När vi gjorde platsbesök i området visade det 
sig att den tänkta GC-vägen var en mindre bilväg. Plankartan visade i detta fall en mening, 
samtidigt som beskrivningar, avtal och förrättningar har utvecklat intentionen till en helt 
annan.  
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En samfälld reflektion i de fyra fallstudierna är att de visade att bestämmelserna i kartan inte 
alltid följts upp exakt i dokumenten och vidare till förrättningarna. En fråga i sammanhanget 
är om en orsak kan vara att planbestämmelserna inte alltid överensstämmer med verkligheten 
och är lämpliga ur genomförandesynpunkt? Vår bedömning är den att om ett sådant 
arbetssätt sprids riskerar det på lång sikt att plankartan som ett juridiskt bindande dokument 
inte längre går att lita på. Det här kan få till följd att de markanvändningar som visas i kartan 
inte helt stämmer överens med verkligheten.  
 
Platsbesök som en del i arbetet med och för en hållbar utveckling 
En erfarenhet av de genomförda fallstudierna kring olika planprocesser, är att platsbesök 
utgör en viktig del i arbetet med att studera och analysera detaljplaner. Det gäller både när 
det ska utföras en granskning av en befintlig plan och när en ny plan ska upprättas. Vårt 
tillvägagångssätt har varit att först granska befintliga detaljplaner och efter utförd analys 
genomföra platsbesök. Efter varje genomfört platsbesök insåg vi att det var enklare att förstå 
kart- och textmaterialet genom att det fanns en bild av planområdet att relatera till när texten 
omtolkades på nytt. Tillvägagångssättet har genererat en insikt och erfarenhet av att 
platsbesök bidrar till en noggrannare granskning av detaljplaner med tillhörande dokument. 
Text kan på detta sätt överföras och omsättas och relateras till bilder.     

En slutsats av den genomförda studien är att en renodlad studie av detaljplaner med fördel 
kompletteras med platsbesök både innan inläsning av text och ett återbesök efter förnyad 
granskning av detaljplaner med tillhörande dokument. Syftet med ett inledande platsbesök 
är att bidra till en verklighetsbaserad tolkning och analys av det teoretiska materialet samt att 
ett efterföljande platsbesök bidrar till att fördjupa tolkning och analys kring de aspekter som 
studien succesivt inriktas mot. Det här innebär sammantaget att den första fallstudien utgör 
en grund för efterföljande fallstudie. Det här innebär att metoden är kumulativ och är av s.k. 
snöbollsliknande karaktär. Platsbesök bidrar till att tolkningen av kartan med tillhörande 
dokument kan placeras in i ett tidsrumsligt perspektiv. De ursprungliga dokumenten och 
intentionerna kan studeras och omsättas i praktisk handling med tillhörande rumsliga utfall i 
form av praktik och avvikelse.  
 
I platsbesöken möts teori och praktik i den s.k. verkligheten. Platsbesök möjliggör för en 
kontroll att intentionernas i detaljplanerna med tillhörande dokument blivit genomförda i 
praktiken. Vår bedömning är att platsbesök alltid ska utföras vid kontakt med detaljplaner. 
Det är en viktig komponent, både för förståelsen av befintliga planer och även vid 
planläggning av nya områden.  
 
Platsbesöken möjliggör för noggrann analys vilket vi bedömer som viktigt även vid 
upprättandet av nya detaljplaner, inte minst när planarkitekter ska rita en plankarta. Ett 
platsbesök ger i detta sammanhang en grundförståelse för de förutsättningar som finns i ett 
område och som påverkar hur planläggningen kan göras i plankartan. När en planarkitekt 
har en bild av hur exempelvis terrängen ser ut i ett område, skapas en fördjupad inblick i och 
kunskap om hur markanvändning kan planeras.  
 
Genomförandefrågor kommer in tidigare i detaljplaneprocessen vilket kan innebära goda 
förutsättningar för upprättande av genomförbara detaljplaner. Genomförbara detaljplaner är 
viktiga för den ekonomiska hållbarheten samt för den enskilda kommunens möjlighet att 
tillsätta resurser för upprättande av nya planer. De genomförda platsbesöken i fallstudierna 



Från plan till verklighet - En helhetsbild av genomförandeprocessen av allmän plats, med enskilt 
huvudmannaskap 

 99 

visar hur planområdet är uppbyggt, och om det har utförts i enlighet med detaljplanen samt 
ger även möjlighet att bedöma om de allmänna platserna är tillgängliga för allmänheten.  
 
Ur ett hållbarhetsperspektiv är också platsbesöken betydande för de olika dimensionerna 
ekonomisk och social hållbarhet. I dagens samhälle är det sällan att kommunerna kontrollerar 
om ett planlagt område är uppbyggt i enlighet med den upprättade detaljplanen. Det beror 
på att det saknas tillräckligt med resurser för att utföra en sådan kontroll. En avsaknad på 
efterkontroller av detaljplaner, var en anledning till att studien och platsbesöken 
genomfördes. Syftet var att se hur genomförandeprocessen fungerat, främst för de allmänna 
platserna med enskilt huvudmannaskap och om det förekom några avvikelser mellan 
detaljplanen och verkligheten.  
 
För att uppfylla frågan om social hållbarhet är tillgänglighet till allmän plats viktig, eftersom 
tillgänglighet är en förutsättning för sociala möten med andra människor. Denna bedömning 
kan göras genom att utföra ett platsbesök. Kvalitetskontroll är viktigt ur ett ekonomiskt 
hållbart perspektiv, eftersom kommunerna lägger ner mycket tid och resurser på att ta fram 
en detaljplan. Därför är det viktigt att planens syfte blir uppfyllt, både för att områden ska 
utvecklas och för att kommunens resurser inte ska gå till spillo. Med kvalité menas i detta 
sammanhang uppfyllande av kommunens intention.  
 
För att utveckla denna kvalitetskontroll, är ett förslag att kollegiegranskningar görs i en större 
omfattning. Genom kollegiegranskning är det nya ögon från en person som jobbar med 
liknande frågor inom ett annat kontor som läser och tolkar detaljplanerna. Det innebär att 
kollegorna kan dela med sig av sina erfarenheter och tankesätt. Det kan i sin tur utveckla 
kunskaperna genom att eventuella olikheter mellan arbetssätten på kontoren upptäcks. 
Olikheterna som upptäcks kommer då fram och diskuteras, vilket i sin tur gör att eventuella 
problem löses och utvecklar tankesättet kring juridiken.  
 
Hur kan genomförandeprocessen bli mer effektiv utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 
 
En fråga som växte sig allt starkare under studiens fortskridande var den kring hur 
planprocessen kan bli mer effektiv? Kan en lösning vara utbildning kring 
genomförandefrågor för både lantmäterimyndighet och planmyndighet? Sannolikheten är att 
både plan- och lantmäterimyndighet har ett gemensamt intresse av att utveckla samhället på 
ett hållbart sätt.  
 
Ett arbetssätt för ett mer effektivt plangenomförande; har föreslagits i studier som 
genomfördes inom samma ämnesområde år 2012. Ett av förslagen var att samarbetet mellan 
lantmäterimyndighet och planhandläggare skulle öka. Lantmäterimyndigheten skulle vara 
med och hysa en åsikt om detaljplanerna tidigare i processen, detta för att få med 
lantmätarens kunskap om fastighetsbildningsprocessen. 
 
Det här förslaget anser vi är intressant och bra inte minst mot bakgrund av att 
fastighetsbildning är en viktig del för genomförandet av en detaljplan. Om lantmätaren är 
involverad i ett tidigt skede, kan det bidra till goda möjligheter att planbestämmelser används 
i detaljplanerna som både är lämpliga och genomförbara. Förfarande att involvera 
lantmätaren tidigt i processen hushåller med tid och eventuell planändring kan undvikas, 
vilket innebär att lantmätaren kan begränsa användningen av "mindre avvikelse" från 
detaljplanen.   
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Den 1 januari år 2015 blev några av de resonerande tankar som framfördes från studierna år 
2012 verklighet. År 2015 erhöll lantmäteriet ett bredare ansvar, detta jämfört med tidigare, 
och ska numera involveras tidigare i detaljplaneprocessen och yttra sig om detaljplanens 
genomförandefrågor. Denna lagändring anser vi var ett mycket bra inslag för ett mål mot att 
fler genomtänkta och genomförbara detaljplaner upprättas.  
 
För att göra detta nya ansvar effektivt, bedömer vi att utbildning kring genomförandefrågor 
är en viktig förutsättning. Det här är viktigt för att lantmätare ska kunna förstå sin roll i 
processen, och även få förståelse för vilka bitar som är viktiga att påpeka för att få ett effektivt 
genomförande av detaljplanen.   
 
Utifrån den erfarenhet vi har erhållit efter genomförande av de olika fallstudierna bedömer 
vi att kollegiegranskning tillsammans med en kontroll av hur planområdena följer de 
ursprungliga intentionerna i detaljplanen är något som är en hållbar lösning idag och för 
framtiden.  
 
På grund av att genomförandeprocessen innehåller flera steg, finns det alltid felkällor där 
intentioner kan försvinna eller ändras. Det kan bland annat bero på att kommunikationen 
mellan tjänstemännen inte fungerar tillräckligt bra, eller att kartor och text tolkas olika 
beroende på vem som är läsaren. För att uppfylla planens syfte är det viktigt att innehållet i 
varje dokument noga kontrolleras för att säkerställa att viktig information för planens 
genomförande finns med. 
 
Kontrollerna syftar sammantaget till att se hur områdena utvecklas, att det blir som 
kommunen tänkt och att nedlagda resurser inte går till spillo genom att detaljplanen inte 
genomförs.  
 
Vi anser att kollegiegranskning och platsbesök borde vara en grundläggande förutsättning 
vid kontakt med detaljplaner för att uppfylla hållbarhet. Både vid ny planläggning och även 
vid kvalitetskontroll av en befintlig plan.   
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6 Framtida studier  

Fyra detaljplaner är för lite material för att kunna dra en generell slutsats av hur 
genomförandeprocessen fungerar i kommunerna. Därför hade en intressant studie för 
framtiden varit att:  
 

 Fortsätta att studera fler genomförandeprocesser, för att i framtiden kunna dra en 
generell slutsats.   

 Göra en jämförelse mellan större och mindre kommuner, för att se om det finns 
några skillnader i hur processen hanteras.  

  Bredda perspektivet på genomförandeprocessen, till att även omfatta bebyggelse 
på kvartersmark.  
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