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Sammanfattning 

Ale kommun har haft en vision om att exploatera området kring Vimmersjön i Nödinge. 
Efterfrågan på tomter i Ale kommun har varit stor och med denna exploateringen 
tillmötesgår kommunen dessa önskemål. Syftet med exploateringsvisionen är att bilda 
och skapa fler permanenta fastigheter kring området vid sjön. Ett önskemål kommunen 
har är att skapa ett attraktivt bostadsområde, där den tilldragande naturmiljön blandas 
med ett behagligt boende. Exploateringen bidrar till att fler fastigheter kring 
Vimmersjön anslutas till det kommunala nätet som är väl utbyggt. Detta ger ett större 
skydd för sjön, och det leder också till en miljöförbättring samt till bättre badvatten för 
området. Visionen har nu kommigt så långt i utvecklingsskedet, att planarbetet är klart 
och till ett laga kraft vunnet beslut för detaljplan för området.   

Vårt arbete har vi grundat med hjälp av olika lagstiftningar. Den lagstiftning som 
reglerar planläggning av mark och byggande är Plan och bygglagen, där det står om 
bland annat bestämmelser gällande detaljplaner. Detaljplanen är det verktyg som 
konkretiserar kommunens idéer och visioner. Sedan har vi fastighetsbildningslagen som 
reglerar hur fastighetsbildningen går till, då exploateringen kring sjön kommer att ske, 
har lagen varit vägledande för oss i vår utredning. Vidare har anläggningslagen bistått 
oss med frågor rörande anläggningar som är gemensamma för flera fastigheter men 
saknar kommunalt ansvar. Ledningsrättslagen är den lag som reglerar möjligheten att 
säkerställa rätten till allmänna ledningar, och med det varit hjälp i vårt arbete.  

Vårt examensarbete ska ses som en genomförandeutredning för området. 
Examensarbetet är en hjälp både till Ale kommun och den lantmätare som skall 
handlägga ärendet, genom att uppsatsen ger förslag till hur planen kan genomföras på 
bästa möjliga sätt. 
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Summary 
 
Ale kommun has a dream about developing the area around Vimmerby in Nödinge. 
They believe that with this development they can meet the high demands for property as 
well as creating real estate in the area around the lake. Their vision is to create an 
attractive neighbourhood where nature meets a comfortable living. The new properties 
will connect to the existing infrastructure for a more stable environment with added 
protection to the law. The vision has now come so far in the development stage that the 
engineering is complete and accepted.  

We based our work with help from different regulations. The law, which regulates the 
plan work of ground and building, is PBL, where you can read the rules about the detail 
plan. The detail plan is the tool that gives a concrete form to the communities and 
vision. Then we also use FBL estate law, which regulates how the formation is 
developing. This law has guided us in this process. The construction law has assisted us 
with what is in common for several estates but lacks community responsibility.  

Electric wiring law is the law, which regulates the possibility of secure public 
installation and safety as well as the right to additional wiring; this has been a help to 
our work.  

Our final exam will be seen as a compliment to the area. Our work helps both Ale 
kommun and the surveyor, who are going to handle the case by adding input. All of this 
combined should create best results for all. 
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Förord 
Detta examensarbete utgör den sista delen på vår Lantmäteriingenjörsexamen om 120 
poäng vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU). 

Vi vill här passa på att rikta ett varmt tack till vår handledare Jörgen Sundén, på Ale 
kommun, åt vilka arbetet utförts och som svarat på våra frågor och varit behjälpliga med 
material, samt till Katarina Lidström, för all hjälp. Dessutom vill vi också här tacka vår 
lärare Peter Brynte. 

 
 

Trollhättan 2004-05-15 
 
Pernilla Carlsson och Jennie-Anne Gannve 
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LL Ledningsrättslagen 

VAL Lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar  
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PBL Plan och bygglagen 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under sista året i vår utbildning till lantmäteriingenjör på högskolan i Trollhättan/Uddevalla, 
ingår det ett examensarbete på 10 poäng. Vi, Pernilla Carlsson och Jennie-Anne Gannve, från 
årgången 2001, tog kontakt med Ale Kommun för att höra om vi kunde göra vårt 
examensarbete hos dem. Vi fick kontakt med Magnus Svensson som arbetade med GIS-
samordning i Ale kommun. Magnus hjälpte oss att få kontakt med exploateringsingenjören 
Jörgen Sundén, vilken vi bokade ett möte med.  

Exjobbarna Pernilla och Jennie-Anne åkte ner till Kommundelskontoret i Ale för att träffa 
Jörgen och Magnus. Jörgen hade flera uppslag till ett examensarbete. Det mest intressanta 
handlande om att göra en förundersökning för ett område vid Vimmersjön. Detaljplanen över 
området var vid detta skede ännu inte antagen. Så exploateringen av området var i 
planeringsstadiet, vilket vi tyckte var intressant då förundersökning av området inte var gjort.  

Vårt examensarbete är en genomförandeutredning av ett exploateringsområde i Nödinge, Ale 
kommun. De lantmätare som senare i höst som skall få åta sig uppdraget för området, skall 
när vi är färdiga få ta del av vårt examensarbete.  

Alla var nöjda med förslaget och Jörgen skulle under arbetets gång hjälpa oss med material 
och svara på de frågor vi kunde få. Jörgen blev  vår handledare för examensarbetet på Ale 
kommun. 

Bakgrunden till områdets detaljplan är till stor del att fastighetsägare vid Vimmersjön en 
längre tid har velat stycka av sina fastigheter. Detta har inte varit möjligt eftersom inga 
bygglov tidigare gavs vid sjön. Anledningen till att bygglov vägrades var att 
avloppssituationen uppe vid sjön var tvungen att lösas.  

För att tillmötesgå fastighetsägarna anlades kommunalt vatten och avlopp i området. Många 
av fastighetsägarna anslöts sig i samband med det. När en bra och hållbar avloppslösning 
inrättas uppe vid sjön så påbörjades planarbetet.  

Vår genomförandeutredning påbörjades i slutskedet av arbetet med detaljplanen Vimmersjön 
– södra, etapp 1.  
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1.2 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att visa en genomförandebeskrivning av ett 
exploateringsområde. Vi förklarar vilka lagrum som skall beaktas i utredningen, vad som är 
tänkt att ske i exploateringsområdet. Vidare innehåller utredningen en kort beskrivning av 
allmänplatsmark, och olika förrättningsprövningar. Vi visar vår genomförandeutredning där 
våra synpunkter och förslag på åtgärd förklaras. Vi tittar också på om kommunens detaljplan 
går att genomföra. 

 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar av detta examensarbete är att vi begränsat vår förundersökning till området 
Nödinge Vimmersjön - södra, etapp 1. Vidare behandlar vi bara fastighetsbildning inom 
planen, och inte berör de kommunala fastigheterna. 
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2 Allmänplats 

2.1 Kort beskrivning av huvudmannaskap  

Med allmänna platser menas gator, vägar, parker och övriga områden som finns i en 
detaljplan och som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamt behov inom 
planområdet eller inom ett större område. Med gata avses områden för fordons- och 
gångtrafik i sådana detaljplaneområden där kommunen skall vara huvudman för allmänna 
platser. Med väg avses områden för fordons- och gångtrafik i sådana detaljplaner för vilka 
kommunen har bestämt att kommunen inte skall vara huvudman. Kommunen är huvudman 
för allmänna platser om det inte finns särskilda skäl till annat. Vilket i så fall skall framgå av 
detaljplanen.  

Det följer en hel del rättigheter och skyldigheter för kommunen med kommunalt 
huvudmannaskap för allmän platsmark. Kommunen är då ansvarig enligt 6 kap 26§ PBL att 
ställa i ordning gatorna och de andra allmänna platserna samt underhålla dem, enligt 6 kap 
30§ PBL.  

Kommun som är huvudman för allmänna platser, har också ett uttryckligt ansvar för 
byggande och underhåll, enligt 6 kap 26 § PBL. Kommunen tar ut av fastighetsägarna, de 
kostnader de har för nyanläggning och förbättring av allmänna platser. Men kommunen har 
inte någon möjlighet att ta ut kostnader för drift och underhåll.  

I fall då staten är väghållare inom detaljplaneområde med kommunalt huvudmannaskap, är 
det i stället staten som skall stå för iordningställandet enligt 6 kap 29§ PBL.  

Kommunen har också enligt PBL inlösensskyldighet och även en inlösensrätt för mark som 
utgör allmän plats enligt detaljplan. Kommunen har rätt att lösa delar av fastigheter som 
tillhör olika ägare och som enligt fastighetsplan skall utgöra en fastighet efter genomförande 
tidens utgång enligt 6 kap 24§ 1st PBL. 
Enligt samma paragrafs andra stycke får kommunen, om den är huvudman för allmänna 
platser, efter genomförandetidens utgång även lösa mark som inte har bebyggts i huvudsaklig 
överensstämmelse med detaljplanen. Lösenrätt föreligger dock inte så länge det finns ett 
bygglov som kan tas i anspråk.  

Det krävs särskilda skäl för att få införas enskilt huvudmannaskap av allmän platsmark. Det 
bör framgå hur väghållningen skall ordnas i genomförandebeskrivningen, detta kan även avse 
grönområden. Här finns ingen kommunal inlösensrätt till mark som skall utgöra allmän plats, 
och särskild lagstiftning som exempelvis AL, reglerar åtkomsten av mark. Samfällighet som 
skall förvalta området enligt PBL, är dock skyldiga att förvärva marken med äganderätt, 
nyttjanderätt eller servitut om markägaren begär det. AL reglerar väghållarens rättigheter och 
skyldigheter i fråga om utbyggnad, underhåll och kostnadsfördelning enligt 5 kap 4§ PBL,  i 
de fall då kommunen inte är huvudman är det fastighetsägarna som står för byggande, 
underhåll och drift av allmänna platser. Men för fastighetsägarna finns det inte samma 
lagstadgade motsvarighet, med ansvar för att utbyggnaden verkligen genomförs.  
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Regleringen är i detta avseende indirekt, genom att utbyggnad av exempelvis vägar normalt är 
en förutsättning för att fastigheterna skall kunna bebyggas. Utförande, drift och underhåll 
hanteras formellt genom en anläggningssamfällighet enligt AL, eller genom en vägförening 
enligt EVL. Det är genom den lagstiftning som tillämpas som kostnadsfördelningen för såväl 
utförande som drift och underhåll sker. 

Genom ett särskilt förordnade kan det föreskrivas att en exploatör, oberoende av 
huvudmannaskap, skall bekosta anläggande av gator eller vägar men inte parker och andra 
allmänna platser. En fastighetsägare kan anses som exploatör om han äger en tillräckligt stor 
fastighet för att kunna avstycka 3-4 stycken nya fastigheter. Fastighetsägaren kan då frivilligt 
upprättas en plan, som vilken dock måste godkännas av kommunen efter som kommunen har 
planmonopol enligt 1 kap 2§ PBL. 

För att kommunen skall komma år de allmänna platserna kan de ansöka hos länsstyrelsen om 
att de förordnar, att de allmänna platserna som finns i planen, avstås till kommunen utan 
ersättning. Det är skäligt att markägaren kan förväntas få nytta av planen såkallad plannytta, i 
form av värdeökning enligt 6 kap 19§ PBL. Länsstyrelsen får i förordnandet enligt 6 kap 19§ 
PBL i den mån det är skäligt på kommunens begäran enligt 6 kap 22§ PBL föreskriva att 
markens ägare ska vara skyldig att bekosta anläggande av gator och vägar. 

Beroende på om huvudmannaskapet ska vara kommunalt eller enskilt för de allmänna 
platserna får förordnandet olika betydelse. Då kommunen är huvudman innebär förordnandet 
att marken överförs till kommunen med äganderätt, utan ersättning. I de fall det är enskilt 
huvudmannaskap, så innebär förordnandet endast en skyldighet att upplåta marken utan 
ersättning. Om en fastighetsägare har flera fastigheter och vill exploatera dessa, så upprättar 
man numera ett exploateringsavtal mellan kommun och exploatör, detta med 6 kap 19§ PBL 
som grund. Förordnandet används i stort sett aldrig, men i fall då exploatör och kommun inte 
är överens om exploatörsavtalet, kan kommunen i stället ansöka om det ovan nämnda 
förordandet hos länsstyrelsen. 

Kommunen har enligt 6 kap 17§ PBL rätt att lösa mark som enligt en detaljplan skall 
användas för allmänna platser för vilka kommunen är huvudman. Kommunen är enligt 14 kap 
1§ PBL skyldig att lösa sådan mark, om fastighetsägaren begär det.  

Kommunen har rätt att lösa sådan gatumark för vilken staten är väghållare enligt 
bestämmelsen i 6 kap 17§ PBL, och av 7§ VL framgår det att kommunen är skyldig att 
tillhandahålla den mark som behövs för den allmänna vägen. 

Det skall i detaljplanen anges om kommunen inte skall vara huvudman för de allmänna 
platserna. Det är emellertid därvid inte möjligt att ange vem som i stället skall svara för 
huvudmannaskapet. Den frågan behandlas i den ordning som föreskrivs i den lagstiftning som 
det kan bli aktuellt att tillämpa, till exempel AL.  
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Möjligheten att lösa mark när annan än kommunen är huvudman regleras i första hand i AL 
och EVL. I 14 kap 1§ PBL finns bestämmelser om skyldighet att på fastighetsägarens begäran 
förvärva mark som skall användas för allmänna platser inom detaljplaneområde med enskilt 
huvudmannaskap. Skyldigheten åvilar därvid inte huvudmannen, de enskilda fastighetsägarna, 
utan väghållaren, alltså staten när det gäller allmänna vägar, och i övrigt den vägförening 
enligt EVL, eller den anläggningssamfällighet enligt AL, som har ansvaret för exempelvis 
vägar. Det kan inte inom en och samma plan förekomma delat huvudmannaskap.  

Om man behöver ändra på huvudmannaskapet, efter det att planen vunnit laga kraft, skall 
detta ske genom en ändring av detaljplanen. Om en gata skulle övergå till att vara allmän väg, 
alltså då en ändring sker från kommunal till statlig väghållning, eller omvänt, behöver detta 
dock inte leda till en planändring eftersom det är kommunen som formellt är huvudman. 
Syftet med bestämmelsen är att kommunerna inte utan vidare skall kunna avsäga sig 
huvudmannaskapet. [1] [3] [6] [13] 
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3 Förrättningsprövningar 
När en detaljplan skall genomföras är det lantmäterimyndigheten som prövar om 
genomförandet är möjligt. Prövningen sker i olika förrättningar beroende på vilken typ av 
åtgärd det gäller. 

3.1 Fastighetsreglering 

3.1.1 Kort beskrivning av fastighetsreglering i FBL 

Fastighetsreglering innebär ombildning av fastigheter. Åtgärden kan avse marköverföring, 
servitutshantering eller samfällighetshantering. Servitut kan bildas, ändras eller upphävas. 
Samfälligheter kan bildas, dessutom kan också en fastighets andel av samfällighet överföras 
till en annan fastighet. 

Vid förrättningen prövas förutom de allmänna plan- och lämplighetsvillkoren ett antal villkor 
som specifikt berör fastighetsreglering. 

• Båtnadsvillkoret medför att en lämpligare fastighetsindelning skall uppstå. Fördelarna 
med fastighetsregleringen skall också överväga de kostnader och olägenheter den 
medför.  

• Förbättringsvillkoret går ut på att sökandes fastighet skall förbättras. 

• Opinionsvillkoret innebär att berörda sakägare kan motsätta sig fastighetsregleringen 
om de har beaktansvärda skäl för det. 

• Byggnadsskyddets huvudregel är att ingen bebyggd mark får överföras. 

• Skyddet för elektrisk starkströmsledning medför att mark med starkströmsledning inte 
får överföras om det medför att ledningsinnehavaren förlorar sin rättighet. 

• Fastighetsskyddet innebär att fastighetens lämplighet för sin användning inte skall 
minskas, eller ge för stora marknadsvärdeförändringar. 

• Väsentlighetsvillkoret gäller vid servitutsbildning. Det krävs att servitutet är av 
väsentlig betydelse för att det skall få bildas. 

• Samfälligheter får endast bildas för ändamål av stadigvarande betydelse. 

• Särskilda regler om skydd för panträttshavarna gällande inteckningar. 

Fastighetsreglering tenderar att påverka befintliga servitut på berörda fastigheter. 
Huvudregeln för avtalsservitut är att de upphör att gälla. Officialservitut upphör inte men kan 
belasta andra eller fler fastigheter efter fastighetsregleringen. [1]  
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3.1.2 Förfarandet vid fastighetsreglering 

När fastighetsbildning avser att ombilda fastigheter skall den ske genom fastighetsreglering 
enligt 2 kap 1§ FBL. 

Med fastighetsreglering kan flera fastighetsbildningsåtgärder, vilka pekas ut i 5 kap 1§ FBL, 
utföras. Marköverföring mellan fastigheter eller samfälligheter är det som är mest 
förekommande. Servitut kan bildas, ändras eller upphävas i ett fastighetsregleringsärende. 
Slutligen kan även samfälligheter bildas eller andelar i samfällighet, byggnader samt andra 
anläggningar föras från en fastighet till en annan.  

Det vanligaste syftet med fastighetsreglering är att anpassa fastighetsindelningen till en 
detaljplan enligt PBL. Detta kan leda till kombinerade ärenden, det vill säga att både 
avstyckning och fastighetsreglering prövas i samma ärende. Möjligheten till kombinerade 
ärenden ges i 2 kap 2§ FBL. Rent formellt krävs att styckningslotten registreras innan den blir 
en självständig fastighet men i kombinerade ärenden behandlas den som om den vore en 
självständig fastighet.  

Grundläggande bestämmelser om hur förrättningskostnader skall fördelas finns i 2 kap 6§ 
FBL. I första stycket finns en bestämmelse om att förrättningskostnaderna skall betalas efter 
de specifika ersättningsregler som avser den aktuella fastighetsbildningsåtgärden. Utöver det 
finns även en bestämmelse som innebär att förrättningskostnaden för kombinerade ärenden 
skall fördelas skäligt. 

I fall då förrättningen ställs in skall enligt andra stycket sökanden normalt själv betala 
förrättningskostnaderna. Om det inte är uppenbart att syfte med överenskommelsen fördelning 
är olämplig skall en fördelning av kostnaderna godtas enligt tredje stycket. 

Slutligen finns i fjärde stycket en uppräkning på vad som ingår i förrättningskostnaden. Det 
kan förutom taxeavgiften vara till exempel ersättning till sakkunnig eller syssloman.  

Initiativtagarna till en förrättning angående fastighetsreglering pekas ut i 5 kap 3§ FBL. I 
första stycket sägs att ägare till avträdande eller mottagande fastighet kan ansöka 
förrättningen om förrättning. För servitutsåtgärder är det ägare till tjänade eller härskande 
fastighet som kan påkalla förrättningen. Andra stycket medger att förvärvare vid 
expropriation eller liknade tvångsförvärv påkallar fastighetsreglering. Med liknade 
tvångsförvärv menas inlösen av mark eller upplåtelse av mark enligt VL, LBJ och PBL. 

Tredje stycket innebär att kommunen kan ansöka om fastighetsreglering så att mark och 
vatten skall användas på ändamålsenligt sätt. Fastighetsbildning är således ett betydelsefullt 
led i genomförandet av kommunernas planering av bebyggelse. 

Fjärde stycket ger Länsstyrelsen rätt att påkalla fastighetsreglering om den är av större 
betydelse ur allmän synpunkt. Det är Länsstyrelsen själv som avgör om fastighetsregleringen 
är av större betydelse.  
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Krav god fastighetsteknisk kvalitet, de allmänna lämplighetsvillkoren i 3 kap 1§ FBL innebär 
att fastigheten skall vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. Hänsyn tas till belägenhet, storlek, 
tillgång till väg samt vatten och avlopp. Man tar särskild hänsyn till utformning och tillgång 
till behövliga vägar.  

Med belägenhet avser rent geografiska och topografiska förhållanden men också 
miljöaspekter. Exploateringen vid Vimmersjön i Nödinge kommer att ge ökad trafik på vägen, 
vilket i sin tur ger ökade bullerstörningar och en ökning av andra risker i trafik. 

Hänsyn skall tas till miljöaspekterna vid lämplighetsbedömning. Man kan här genom 
förhindra att sanitära olägenheter uppkommer. Man tar också hänsyn till de lokala 
förutsättningarna. Förhållanden som är av betydelse för människor som stadigvarande vistas 
på fastigheten, till exempel är bosatta på denna, skall beaktas. Man skall utforma 
bostadsfastigheterna så att de boende på fastigheten får en god miljö. Hänsyn tas även till den 
omgivande miljön som har betydelse för fastighetens lämplighet, till exempel 
bullerstörningar. Vid planlagt område är prövningen normalt av mindre betydelse vid 
fastighetsbildningen eftersom den får anses vara gjord i planen.  

Fastighet som ombildas för bostadsändamål skall innehålla en lämplig tomtplats med krav på 
funktion och storlek. Vilket innebär att sådan storlek att normala tomtplatsfunktioner ryms bör 
ges inom fastigheten, såvida dessa inte tillgodoses genom någon form av gemensamma 
anläggningar utanför fastigheten eller genom servitut.  

Bostadsfastighet skall därför i normalfallet ges plats för lek och utevistelse liksom viss 
trädgårdsyta och utrymmen för parkering. 

Befintlig eller planerad bebyggelses karaktär och närmiljö, behovet av olika funktioner, 
markens och vegetationens beskaffenhet och belägenhet, efterfrågan och tillgång på mark för 
bebyggelse samt det rörliga friluftslivets art och omfattning är faktorer som kan inverka vid 
bedömning av lämplig storlek på bostadsfastighet. 

En fastighet som är för bostadsändamål innehåller förberedande mark som är av karaktären 
bostadstomt. För att marken skall bli lämplig kan det dessutom behövas viss annan mark för 
att tillgodo se den fastighetstekniska utformningen som behövs.  

Bestämmelser i planen skall följas vid fastighetsbildning, detta kan gälla bestämmelser om 
minsta tomtstorlek exempelvis. Man kan ytterligare i planens intentioner och illustrationer av 
exempelvis gränser gagna som ledning. 

Vid fastighetsbildning skall det finnas tillgång till behövliga vägar, vilket skall beaktas så att 
fastigheten får tillgång till behövliga vägar utan för sitt område tillgodosett. För att en 
fastighet skall anses lämplig måste trafiken till och från fastigheten obehindrat kunna äga rum 
i den omfattning som betingas av fastighetens ändamål. 
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Det finns inget allmänt krav som säger att en fastighet skall ha bilväg, utan det är främst 
fastighetens användningssätt som pröva för att bedöma vägbehovet. Det är däremot inget som 
säger att vägen alltid behöver gå ända fram till fastighetsgräns. Är fastigheten avsedd för 
bebyggelse bör lämpligen endast undantagsvis (till exempel på öar och i fjällområden) 
komma ifråga att bilda sådan fastighet utan att den har eller kan få tillgång till bilväg. Vid 
utfars på allmän väg skall man beakta bestämmelserna i 3 kap 4§ FBL och 39§ VägL. 

Om en fastighet kan antas få sitt vägbehov tillgodosett inom en rimlig tid, exempelvis om det 
är förestående enligt AL en anläggningsförrättning bör inte vägfrågan regleras i samband med 
förrättningen. Det kan finnas rätt till väg i vissa fall inom detaljplan, innan gata har byggts ut 
enligt 6 kap 18-19§§ PBL. 

Minimikravet enligt lagen är uppfyllt om fastighet har tillgång till behövliga vägar utanför sitt 
område utan att särskild rättighet finns. Vid exempelvis avstyckning bör detta anses vara 
fallet, om styckningslotten är placerad invid väg som används av flera och där väghållningen 
ombesörjs gemensamt på mer eller mindre formellt sätt. Tillgången till väg bör emellertid 
rättsligt säkerställa i fall då utfartsväg visserligen finns, men vid uns av osäkerhet vid rättligt 
avseende, till exempel om utfartsrätten har satts i fråga av något håll. Detta är däremot 
reglerat i genomförandeavtalet då gemensamhetsanläggning skall upprättas för ändamålet 
utfart. Lantmäterimyndigheten bör pröva frågan om anslutning och andelstal för fastigheten 
om gemensamhetsanläggning finns, med stöd av 42 a§ AL.  

Om fastighet som skall användas för bebyggelse skall kunna få godkännbara anordningar för 
vatten och avlopp, reglerar man frågorna vatten och avlopp dock primärt i annan lagstiftning 
än FBL. Då 3 kap har ramlagskaraktär skall tillämpningen anpassas och prövas i de lagar där 
Vatten och avloppsfrågor frågorna primärt regleras.  

Vid lämplighetsprövningen skall det bedömas huruvida det är sannolikt att fastigheten kan få 
godtagbara anläggningar för vatten och avlopp. Då det är planlagt och bebyggelse tillåts 
bedöms vatten och avloppsfrågan främst utifrån fastighetens utformning och storlek, samt den 
typ av vatten och avloppslösning som är aktuell. Man ställer inte högre fordran än det krav 
som andra myndigheter ställer i fråga om tillgången på vatten och avlopp för bebyggelsen 
som sådan vid fastighetsbildning. Detta går ut på att vatten och avloppsfrågan i normala fall 
inte borde utgöra något hinder mot fastighetsbildning som avser befintlig tillåten bebyggelse 
som har anordningar för vatten och avlopp vilka inte föranlett åtgärd från ansvarig myndighet.  

Krav på varaktighet, fastigheten skall vara varaktigt lämpad för sitt ändamål, detta skall 
förväntas ses i ett tidsperspektiv som kan anses rimligt med hänsyn till samhällets 
förändlighet.  

Det finns inget skäl till att ställa högre krav på varaktighet när det gäller fastighetsindelningen 
än vad som motsvaras av samhällsutvecklingen och därmed sammanhängande förändringar i 
markanvändningen.  

15 



Genomförandeutredning, Vimmersjön- södra, etapp 1. 

 
 
Om en fastighet som skall ombildas inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål 
inom överskådlig tid, får enligt varaktighetskravet fastighetsbildning inte äga rum, detta för 
att inte tillgodose tillfälliga behov. Ett krav på viss utsträckning i tiden av den avsedda 
användningen innebär således varaktighetsvillkoret. 

Krav på viss aktualitet, om en fastighet vid ombildning inte kan antas få varaktig användning 
för sitt ändamål inom överskådlig tid, får enligt aktualitetskravet fastighetsbildning inte äga 
rum  

Någon bestämd tidsgräns kan inte anges utan den får bli beroende av omständigheterna i det 
enskilda fallet. Aktualitetsbedömning anses ha skett genom planen om fastighetsbildning sker 
i överensstämmelse med en plan. 

I de flesta fall borde inte aktualitetskravet utgöra något problem och någon närmare utredning 
i frågan borde i allmänhet inte fodras. [3] [7] 

Bygglov kan enligt 5 kap 8§ PBL hindras till dess att anläggningar för viss trafik, vatten, 
avlopps eller energi har kommit till stånd för vilken kommunen inte skall vara huvudman. 
Vägras bygglov i enlighet med 5 kap 8§ PBL kan fastighetsbildning i överensstämmelse med 
plan ändå ske. [6] 

Vid prövningen är det fastighetens slutgiltiga skick som skall bedömas. Hänsyn skall tas till 
all fast egendom, det vill säga mark, byggnader, anläggningar, servitut, andelar i 
samfälligheter och delaktighet i gemensamhetsanläggningar. 

Huvudregeln vid fastighetsbildning inom planlagt område är att denna inte får ske i strid mot 
planen enligt 3 kap 2§ FBL.  

I fall där fastigheterna som ombildas inte blir varaktigt lämpade för sitt ändamål enligt 3 kap 
1§ FBL, finns det en möjlighet till fastighetsbildning med undantagsregeln i 3 kap 9§ FBL. 
Undantagsregeln innebär att om fastigheterna inte blir varaktigt lämpade för sitt ändamål, får 
fastighetsbildning ändå äga rum om fastighetsindelningen förbättras. 

Båtnadsvillkoret i 5 kap 4§ 1 st FBL kan ses som ett vinstvillkor och är dispositivt enligt 5 
kap 18§ 1 st punkt 1 FBL. Det medför att prövning av båtnadsvillkoret sker när 
överenskommelser saknas. Villkoret innebär att fastighetsreglering får ske om en lämpligare 
fastighetsindelning uppstår eller om en för övrigt mer ändamålsenlig markanvändning erhålls. 
Med en mer ändamålsenlig markanvändning menas möjligheten att förbättra fastigheten med 
servitut. Vidare skall fördelarna med fastighetsregleringen vara större än de kostnader och 
olägenheter som den medför. 

Bestämmelsen i 5 kap 4§ 2 st FBL är däremot tvingande och kan inte avtalas bort med 
överenskommelser. Den innebär att om det i området krävs en mer omfattande 
fastighetsreglering, vilken antas genomföras inom en snar framtid, får inte den sökta åtgärden 
väsentligt försvåra eller fördyra den kommande fastighetsregleringen.  
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I situationer där en större reglering behövs borde inte detta hindra att en begränsad åtgärd 
genomförs. Detta framhävs även i 5 kap 5§ 2 st FBL att bestämmelsen i 5 kap 4§ 2 st FBL 
inte helt hindrar den sökande från att ombilda sin fastighet. Sökanden kan däremot tvingas att 
utöka sitt yrkande vilket medför att opinionen bland övriga sakägare skall undersökas. 

Förbättringsvillkoret i 5 kap 5§ 1 st FBL är även det dispositivt enligt 5 kap 18§ 1 st punkt 1 
FBL. Huvudregeln medger att fastighetsreglering bara får ske under förutsättning att sökandes 
fastighet förbättras. Vidare skall det vara nödvändigt att sökandes fastighet förbättras. Ett 
undantag är om en samfällighetsförening fastighetsregleringen gäller samfälldmark utan 
gemensam betydelse för fastigheterna som innehar andelarna. Ett annat undantag är då 
fastighetsreglering krävs för att sökandens fastighet på ett bättre sätt skall överrensstämma 
med detaljplan. Syfte med det undantaget var att få ett smidigt förfarande avseende inlösen av 
allmän platsmark. Lagtexten ger inte den begränsningen utan undantaget borde även vara 
tillämpligt på kvartersmark mellan enskilda fastighetsägare. 

Opinionsvillkoret i 5 kap 5§ 2 st FBL medför att fastighetsregleringen inte skall genomföras 
om sakägare med väsenligt intresse motsätter sig åtgärden och har beaktningsvärda skäl för 
det. Villkoret aktualiseras i två situationer. Det första är om fastighetsregleringen påkallats av 
någon annan än sakägare. Den andra är om sakägare ansökt om fastighetsregleringen men 
tvingats utöka sitt yrkande för att inte stöta på hinder i 5 kap 4§ 2 st FBL. Det är 
Lantmäterimyndigheten som bedömer om opinionsvillkoret inte medger att 
fastighetsregleringen genomförs. I bedömningen bör störst hänsyn tas till dem med störst 
nytta av fastighetsregleringen eftersom det är dem som har det största kostnadsansvaret. 

Är fastighetsregleringen synnerligen angelägen ur allmän synpunkt inskränks 
opinionsvillkoret enligt 5 kap 4§ 3 st FBL. Det innebär att ingen hänsyn tas till om berörda 
sakägare motsätter sig förrättningen eller inte. 

Krav på planmässighet finns i 5 kap 6§ 1 st FBL. Det innebär att fastighetsregleringen dels 
skall genomföras enligt ansökan och dels att åtgärden skall anpassas till upprättade planer. 

I fall där flera alternativ finns skall det optimala väljas enligt 5 kap 6§ 1 st FBL. Det innebär 
att genomförandet skall ske så minsta olägenhet uppkommer utan att vinst eller annat utbyte 
oskäligt försämras. Hänsyn skall tas till både berörda fastighetsägare och rättighetsinnehavare. 

Byggnadsskyddet i 5 kap 7§ 1 st FBL är dispositiv bestämmelse enligt 5 kap 18§ 1 st punkt 2 
FBL. Huvudregeln är att bebyggd mark inte får föras från fastighet. Om byggnaden tillhör 
innehavaren av servitut eller nyttjanderätt får överföring ske om det säkerställs att motsvarade 
rätt gäller efter fastighetsregleringen. 

Undantagen till huvudregeln finns i 5 kap 7§ 2 st FBL. Det första är att bebyggd mark får 
föras från fastigheten om byggnaden har ett obetydligt värde. Det andra är att 
fastighetsregleringen betydligt underlättar möjligheten att få en mer ändamålsenlig 
fastighetsindelning. Båda undantagen förutsätter att det inte uppkommer väsentliga 
olägenheter för berörda sakägare. Det kan även nämnas att byggnaden alltid blir tillbehör till 
den mottagande fastigheten oavsett om byggnaden var till den avträdande fastigheten. 
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Koncessionspliktig starkströmsledning skyddas mot överföring i 5 kap 7§ 3 st FBL. Skyddet 
innebär att ledningen bara får föras från fastigheten om ledningens ägare får behålla ledningen 
på samma mark. För att säkerställa den rätten finns tre olika alternativ. Det första är att 
förordna om att rättigheten skall fortsätta gälla. Det andra är att upplåta ledningsrätt. Det 
tredje och sista är att ledningens ägare och ägaren till den mottagande fastigheten skriver ett 
nytt avtal. 

Fastighetsskyddet i 5 kap 8§ FBL är dispositivt enligt 5 kap 18§ 1 st punkt 3 FBL. 
Bestämmelsen reglerar hur stora ingrepp som tvångsvis kan utföras med fastighetsreglering 
och skyddar fastigheterna från att bli mindre lämpade för sitt ändamål. Bestämmelsen reglerar 
möjligheten att öka och minska fastighetens graderingsvärde, dessutom skall den tillämpas på 
alla berörda fastigheter. [7] [8] 

Vid fastighetsreglering får inte fastighetens graderingsvärde minskas väsentligt eller ökas i 
sådan omfattning att avsevärd olägenhet uppkommer för ägaren. Vid minskning av fastighet 
inom detaljplan kan graderingsvärdet minskas med upp till 25 %. Det är mer osäkert hur 
mycket graderingsvärdet på fastighet kan ökas, men inom detaljplan borde värdet kunna ökas 
upp till 25 % per fastighet. [8] 

Prövningen mot graderingsvärdet aktualiseras vid såväl marköverföring som 
servitutsbildning. Prövningen innebär också att varje berörd fastighet skall få en sådan 
sammansättning och utformning att de fortfarande är lämpliga för sina ändamål. Är syftet med 
fastighetsregleringen att genomföra en detaljplan är det möjligt att fastigheten skall få ett 
annat ändamål. I sådana fall skall det nya ändamålet bedömas.   

En värdering för att fastsälla graderingsvärdet på mark som ingår i fastighetsreglering skall 
enligt 5 kap 9§ 1 st FBL utföras om det är nödvändigt för fastighetsregleringens 
genomförande. Den vanligaste situationen är att kontrollera graderingsvärdet på fastigheter 
som storlekförändrats. Finns det en överenskommelse som avtalar bort fastighetsskyddet i 5 
kap 8§ FBL kan ändå en graderingsvärdering behövas. I det fallet är graderingsvärderingen en 
kontroll av om reglerna för inskränkning och underställningsplikt i 5 kap 20§ FBL är 
tillämpliga. Den andra situationen där graderingsvärdering utförs, är om den behövs som 
underlag för planering av marktilldelning. Det handlar då främst om omfattande 
fastighetsregleringar gällande jord- och skogsbruk  

När graderingsvärdet bestäms skall enligt andra stycket områdets avkastning och 
marknadsvärde tas i beaktande. I tredje stycket står att ingen hänsyn skall tas till byggnader på 
fastigheten utan den värderas i obebyggt skick. Brukbarheten för en fastighet lämpligaste 
ändamål skall också beaktas.   
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Enligt 5 kap 18 § 1 st FBL är vissa av bestämmelserna dispositiva. Detta gäller 
båtnadsvillkoret och förbättringskravet, och gäller om ägarna till de fastigheter som är berörda 
av regleringen medger detta. Det är också dispositivt för byggnadsskyddet och vid 
ersättningen i tredje stycket, då de sakägare som är beroende av åtgärden medger det. Vid 
fastighetsskyddet gäller det om fastighetsägare och, då fastigheten är upplåten med tomträtt, 
även tomträttshavaren medger det. Då det gäller kostnadsfördelningen är det dispositivt om 
den som åläggs att betala mer än han skulle ha betalt, och om avvikelsen från bestämmelserna 
inte äger rum i otillbörligt syfte medger det.  

Om en fastighet svarar för en fordran, får avsteg göras med stöd av ägarens samtycke ske, 
bara då även innehavaren till fordringen medger det. Det krävs dessutom att fastigheten 
besväras av gemensam inteckning.  

Medgivande av ägaren och tomträttshavaren för en fastighets graderingsvärdeminskning skall 
upprättas skriftligt. [3] [7] [8]  

 

3.1.3 Servitut 

I fall där det finns servitut eller annan särskild rätt på mark som skall överföras kan 
Lantmäterimyndigheten med stöd av 7 kap 12§ FBL förordna om att rättigheten skall tillhöra 
fastigheterna som berörs. Väljer Lantmäterimyndigheten att inte förordna om rättigheten 
enligt 7 kap 12§ FBL kommer 2 kap 5§ FBL att tillämpas. Paragrafen innebär att rättigheter 
följer mark som överlåts om rättigheten saknar betydelse för den avträdande fastigheten efter 
överlåtelsen. Vid tillämpning av 2 kap 5§ FBL kan oklarheter uppstå i och med det 
tolkningsutrymme som finns i bestämmelsen. 

Vid förordnanden om att rättigheten skall tillhöra berörda fastigheter, enligt 7 kap 12§ FBL, 
måste bestämmelsen om att belastningen på den tjänande fastigheten inte får ökas genom 
fastighetsbildning i 7 kap 11§ JB tillämpas. 

En rättighet är olokaliserad om den är upplåten i hela eller del av fastigheten. Rättigheten är 
däremot lokaliserad om den är begränsad till att gälla i enbart viss del av fastigheten. 

Olokaliserade rättigheter i mottagande fastighet kommer även att gälla i den mark som 
tillförts fastigheten enligt 7 kap 29§ 1 st JB. Detta gäller för såväl avtalsrättigheter och 
officialrättigheter. Avtalsrättigheter i den avträdande fastigheten kommer att upphöra inom 
område som överförs enligt 7 kap 29§ 2 st JB. Orsaken till det är att en rättighet i enbart kan 
göras gällande i upplåtelsefastigheten, vilken är densamma som den avträdande fastigheten. 
Det finns dock ett undantag i 7 kap 29§ 2 st JB när en byggnad, som är upplåten med hyra, 
finns inom det område som överförs till mottagande fastighet. Undantagsregeln innebär att 
hyresavtalet kommer att gälla mot mottagaren såvida inte hyresavtalet sägs upp inom en 
månad. 
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För Lantmäterimyndigheten ges en möjlighet i 5 kap 33§ FBL att förordna om nytt 
utövningsområde för en nyttjanderätt. Förordnandet innebär att om en nyttjanderätt i samband 
med en fastighetsreglering skulle ha upphört kan det istället får ett annat utövningsområde på 
fastigheten i vilken den är upplåten. 

Vidare kan Lantmäterimyndigheten förordna om att en nyttjanderätt skall bestå i enlighet med 
5 kap 33 a§ FBL. Rättigheten kommer inte påverkas på annat sätt en att den efter regleringen 
utförs i annan fastighet.  

För avtalsservitut kan samma förordnade meddelas enligt 7 kap 13§ FBL. Paragrafen innebär 
en hänvisning att tillämpa förordnandet på nyttjanderättsbestämmelserna i 5 kap 33 a§ FBL på 
avtalsservitut. 

Innehavaren till en nyttjanderätt som berörs av förrättningen deltar som sakägare i denna 
enligt 5 kap 34§ FBL. Rättighetsinnehavaren ges möjlighet att bevaka sina intressen men kan 
inte motsätta sig själva fastighetsregleringen. 

Servitutsinnehavare deltar däremot i förrättningen som fastighetsägare om deras rättighet 
berörs. [1] [7] [8] [10] 

 

3.1.4 Ersättning 

Ersättning vid marköverföring skall utgå i form av mark eller andel i samfällighet såvida inte 
ersättning i pengar är lämpligare enligt 5 kap 2§ FBL. För att det skall kunna bli frågan om 
ersättning i mark krävs att lämplighetsvillkoren i 3 kap FBL är uppfyllda. Bestämmelsen 
gäller inte ersättning för servitut. Det finns dock inget som hindrar att ersättning för servitut 
utgår som mark om det är lämpligt. 

Utgår markvederlag vid marköverföring med ett lägre värde än den mark som frångår 
fastigheten skall mellanskillnaden kompenseras enligt 5 kap 10§ FBL. Mellanskillnaden 
bestäms genom likvidvärdering. Bestämmelsen är dispositiv enligt 5 kap 18 1 st punkt 2 FBL 
och aktualiseras enbart när överenskommen ersättning saknas eller om det krävs för att 
skydda panträttshavare. Belastas området som överförs med avtalsservitut och det förordnas 
att servitutet skall fortsätta gälla, bör hänsyn till detta tas vid likvidvärderingen.  

Vid likvidvärdering finns två typer av ärenden, expropriationsfallen och vinstdelningsfallen. 
Huvudregeln tillämpas på de så kallade expropriationsfallen. Till expropriationsfallen räknas 
mark som alternativt kunde ha tvångsförvärvats genom 14 kap 1-2 §, expropriation eller annat 
liknande tvångsförvärv. Det skall vara uppenbart att marken skall ha kunnat förvärvas genom 
expropriation. För det krävs att ändamålet är utpekat i 2 kap ExL samt att det är stat eller 
kommun som exproprierar. 

Inlösen enligt 8 kap FBL eller 12 § AL är som regel inga expropriationsfall. Det kan däremot 
finnas alternativa inlösningsmöjligheter i annan lag. Finns alternativa 
tvångsförvärvsmöjligheter skall huvudregeln tillämpas, annars tillämpas undantaget i tredje 
stycket. 
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Undantagen är de så kallade vinstdelningsfallen. Det innebär att hänsyn tas till det verkliga 
värdet marken har för den mottagande fastigheten. Grunden är även här 4 kap ExL men de 
negativa influenserna i presumtionsregeln i 4 kap 3§ ExL och företagsskada i 4 kap 2§ ExL 
tillämpas inte.   

När ett förordnande görs enligt 5 kap 33 a§ FBL eller 7 kap 13 § FBL skall ersättningen till 
den fastighetsägare som avträder marken minskas. Förordnandet innebär att den mark som 
överförs kommer att vara belastad för tillträdaren.  

Skadas innehavare till en fordran med bättre rätt kommer inte minskningen av ersättningen att 
motsvara hela belastningen rättigheten medför. Utöver det skall den ersättning som erläggs 
fördelas skäligt mellan sakägarna. Grunden till fördelningen är den nytta som sakägarna har 
fastighetsregleringen. 

Svårbedömda skador och förfarandet kring dem behandlas i 5 kap 12 a§ FBL. 

Oförutsedda skador behandlas inte i fastighetsregleringsförrättningen enligt 5 kap 12 b§ FBL. 

Möjligheten att i förrättningen pröva yrkanden om ersättning som har samband med 
förrättningen men rör andra rättsförhållande ges i 5 kap 12 b§ FBL.  

Fördelning av kostnaden för den begärda åtgärden regleras i 5 kap 13 § FBL. 

När fastighetsreglering sker samtidigt som tvångsförvärv åligger det enligt 5 kap 14 § FBL 
förvärvaren att svara för förättingskostnaderna samt att erlägga ersättning för erhållen mark. 

Lantmäterimyndigheten skall vid varje fastighetsreglering upprätta en avräkning enligt 5 kap 
15 § FBL. I avräkningen skall exempelvis beloppet på ersättningen fastställas och förfallodag 
anges. 

Vid värdeminskning i en fastighet så minskar säkerheten för fordringar den utgör. För att en 
fordringshavare inte skall lida skada, så har denne rätt till del av utgående ersättning. Det är i 
den del av en fastighet som består efter en reglering som fordran ligger kvar i. Det krävs att 
ersättningen skall motsvara den drabbade fastighetens värdeminskning, för att skyddssystemet 
skall fungera.  

Då en innehavare av en fastighets samtliga fodringar medgivit att ersättning utbetalas direkt 
till fastighetsägaren, behöver inte förfarandet enligt 5 kap 16 § FBL iakttas.   

Det kan bli aktuellt att av alla innehavare av fordringar med särskild förmånsrätt i berörd 
fastighet inhämta medgivande. 

Det fodras inte medgivande av en rättsägare om regleringen är utan väsentlig betydelse för 
denna. Regleringen kan prövas oskadlig, då det visar sig att värdet med god marginal täcker 
förmånsrätten i fastigheten. Lantmätaren kan genom en översiktlig fastighetsvärdering 
uppskatta fastighetens värde efter regleringen. [2] [3] [5] [7] [12]  
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3.2 Avstyckning 

3.2.1 Kort beskrivning om avstyckning  

Den vanligaste åtgärden för att bilda nya fastigheter är avstyckning. Den mest förekommande 
formen är att avskilja ett visst bestämt mark- eller vattenområde från en befintlig fastighet. I 
samband med avstyckningen kan servitut bildas mellan styckningsdelarna.  

Vidare kan hel eller del av samfällighet avstyckas, vilket då innebär att den avstyckade 
marken upphöra att vara samfälld. Då avstyckning från samfälld mark sker kommer alla 
fastigheter med andel i samfälligheten att bli stamfastigheter. Vid avstyckning används 
följande benämningar:  

• Styckningsfastighet är den fastighet från vilken mark eller andel i samfällighet skall 
avskiljas. 

• Styckningslott är den avstyckade marken eller den avstyckade andelen. 

• Stamfastighet är det som återstår av styckningsfastigheten efter avskiljningen.  

• Styckningsdel är antingen stamfastighet eller styckningslott. 

Belastas styckningsfastigheten med servitut eller nyttjanderätt, så kan rättigheten påverkas vid 
avstyckning. Rättighet som är lokaliserad följer den styckningsdel den är lokaliserad till. 
Rättighet som är olokaliserad kommer efter avstyckningen att belasta både stamfastigheten 
och styckningslotten.  

Lantmäterimyndigheten kan vid förrättningen besluta om fördelning av servitut till förmån för 
styckningsfastigheten. Det bestäms om servitutet skall höra till stamfastigheten, 
styckningslotten eller båda gemensamt. Ett servitut får inte efter avstyckning öka belastningen 
på den tjänande fastigheten om det skall kunna gälla i både stamfastigheten och 
styckningslotten gemensamt.  

Huvudregeln då styckningsfastigheten har andel i en samfällighet, är att andelen följer 
stamfastigheten efter avstyckning. Lantmäterimyndigheten kan ta beslut om att hela eller del 
av andel skall övergå till styckningslotten.  

Ny ansökan om lagfart till styckningslotten behövs inte göras, då äganderätten inte delas upp 
genom avstyckning. Äganderätten i en fastighet kan delas upp genom att mark säljs före 
avstyckningsåtgärden. I förrättningen skall då styckningslotten utformas så att den stämmer 
överens med köpehandlingen. [1] [8] 
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3.2.2  Förfarandet vid avstyckning 

Förrättningen påbörjas med att fastighetens ägare som ansöker om avstyckning, enligt 10 kap 
6 § FBL. Alternativt kan ansökan göras av köpare, till mark som skall avskiljas, om marken 
kommit i dennes hand.  

Har ingen äganderättsövergång påbörjats skall avstyckningen ske i överensstämmelse med 
vad fastighetsägaren yrkat eller godkänt enligt 10 kap 7 § FBL. 

I de fall styckningsdelarna har skilda ägare, skall köpehandling läggas till grund för 
avstyckningen. Har det träffats en skriftlig överenskommelse mellan sakägarna som har 
betydelse för avstyckningen, skall även den beaktas. Skulle mot förmodan en sökande 
återkalla sin ansökan om avstyckning, får förrättningen inte ställas in förrän berörd sakägare 
fått tillfälle att yrka att den fortsättes enligt 10 kap 8 § FBL. 

Fördelningen av förrättningskostnaderna meddelas i 10 kap 10 § FBL. För avstyckning enligt 
10 kap 7 § FBL svarar sökanden för kostnaderna. Vid annan avstyckning fördelas kostnaderna 
efter vad som är skäligt. Vid avstyckning behandlas stamfastigheten som om den vore 
identisk med styckningsfastigheten. Stamfastigheten behåller också styckningsfastighetens 
registerbeteckning under förutsättning att den inte ingår i en sammanläggning. 
Styckningslotten betraktas däremot som en nybildad enhet och registreras som en enskild 
fastighet om inte den ingår i en sammanläggning. 

Förutom lämplighetsvillkoren skall även prövning mot 10 kap FBL ske. Möjligheten till 
avstyckning begränsas i 10 kap l§ 1 st. FBL. Här anges vad som får avstyckas, nämligen en 
fastighets enskilda mark eller en fastighets andel i samfällighet. Att det bara är en fastighets 
enskilda mark som får avstyckas, innebär att det inte är tillåtet att till en styckningslott 
avstycka från olika fastigheters enskilda mark. Bestämmelsen hindrar inte avstyckningen men 
avstyckning får ske från flera fastigheter och senare sammanläggas till en fastighet. Här anges 
också att styckningslotten antingen skall bli en egen nybildad fastighet eller ingå i 
sammanläggning.  

Både officialservitut och avtalsservitut kan fördelas mellan styckningsdelarna men 
fördelningen ändrar inte servitutets innehåll eller karaktär. Fördelning av ett servitut får inte 
medföra att den tjänande fastigheten påförs mer belastning utöver vad som framgår av 
grundupplåtelsen enligt 14 kap 11§ JB. Om rätt till väg säkerställts enligt exempelvis 49§ AL 
skall den rättigheten behandlas som ett servitut i allmänhet. Detsamma gäller även för 
fastighetsanknuten ledningsrätt. 

En fastighet med andel i en gemensamhetsanläggning enligt AL har dels rätt att använda 
anläggningen och dels skyldighet att ta del i kostnaderna. Med fördelningsmöjligheten i 10 
kap 4§ FBL ges endast möjlighet att fördela rättigheterna. För att fördela skyldigheterna får 
beslut fattas med stöd av 42 § AL i fastighetsbildningsförrättningen. Ett krav för att kunna 
fördela skyldigheterna är att styckningslotten tilldelats rätt att nyttja anläggningen. 
Sammanlagt medför åtgärderna en fördelning av styckningsfastighetens andel i anläggningen.  
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Det är Lantmäterimyndigheten som bestämmer om en fördelning av andelstal är lämpligt. För 
att undvika oklarheter senare bör det i redovisningen av ärendet tydligt framgå hur 
fördelningen utfallit. [1] [7] [8] 

 

3.2.2.1 Prövning mot 3 kap FBL 

För att få i stånd en avstyckning skall vissa lämplighetsvillkor vara uppfyllda, vilka redovisas 
nedan. 

Krav god fastighetsteknisk kvalitet, de allmänna lämplighetsvillkoren i 3 kap 1§ FBL innebär 
att fastigheten skall vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. Hänsyn tas till belägenhet, storlek, 
tillgång till väg samt vatten och avlopp. Man tar särskild hänsyn till utformning och tillgång 
till behövliga vägar.  

Med belägenhet avser rent geografiska och topografiska förhållanden men också 
miljöaspekter.  

Hänsyn skall tas till miljöaspekterna vid lämplighetsbedömning. Man kan här genom 
förhindra att sanitära olägenheter uppkommer. Man tar också hänsyn till de lokala 
förutsättningarna. Förhållanden som är av betydelse för människor som stadigvarande vistas 
på fastigheten, till exempel är bosatta på denna, skall beaktas. Man skall utforma 
bostadsfastigheterna så att de boende på fastigheten får en god miljö. Hänsyn tas även till den 
omgivande miljön som har betydelse för fastighetens lämplighet, till exempel 
bullerstörningar. Vid planlagt område är prövningen normalt av mindre betydelse vid 
fastighetsbildningen eftersom den får anses vara gjord i planen. 

Fastighet som bildas för bostadsändamål skall innehålla en lämplig tomtplats med krav på 
funktion och storlek. Vilket innebär att sådan storlek att normala tomtplatsfunktioner ryms bör 
ges inom fastigheten, såvida dessa inte tillgodoses genom någon form av gemensamma 
anläggningar utanför fastigheten eller genom servitut.  

Bostadsfastighet skall därför i normalfallet ges plats för lek och utevistelse liksom viss 
trädgårdsyta och utrymmen för parkering. 

Befintlig eller planerad bebyggelses karaktär och närmiljö, behovet av olika funktioner, 
markens och vegetationens beskaffenhet och belägenhet, efterfrågan och tillgång på mark för 
bebyggelse samt det rörliga friluftslivets art och omfattning är faktorer som kan inverka vid 
bedömning av lämplig storlek på bostadsfastighet. 

En fastighet som är för bostadsändamål innehåller förberedande mark som är av karaktären 
bostadstomt. För att marken skall bli lämplig kan det dessutom behövas viss annan mark för 
att tillgodo se den fastighetstekniska utformningen som behövs.  

Bestämmelser i planen skall följas vid fastighetsbildning, detta kan gälla bestämmelser om 
minsta tomt storlek exempelvis. Man kan ytterligare i planens intentioner och illustrationer av 
exempelvis gränser gagna som ledning. 
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Vid fastighetsbildning skall det finnas tillgång till behövliga vägar, vilket skall beaktas så att 
fastigheten får tillgång till behövliga vägar utan för sitt område tillgodosett. För att en 
fastighet skall anses lämplig måste trafiken till och från fastigheten obehindrat kunna äga rum 
i den omfattning som betingas av fastighetens ändamål. 

Det finns inget allmänt krav som säger att en fastighet skall ha till exempelvis bilväg, utan det 
är främst fastighetens användningssätt som pröva för att bedöma vägbehovet. Det är däremot 
inget som säger att vägen alltid behöver gå ända fram till fastighetsgräns. Är fastigheten 
avsedd för bebyggelse bör lämpligen endast undantagsvis (till exempel på öar och i 
fjällområden) komma ifråga att bilda sådan fastighet utan att den har eller kan få tillgång till 
bilväg. Vid utfars på allmän väg skall man beakta bestämmelserna i 3 kap 4§ FBL och 39§ 
VägL. 

Om en fastighet kan antas få sitt vägbehov tillgodosett inom en rimlig tid, exempelvis om det 
är förestående enligt AL en anläggningsförrättning bör inte vägfrågan regleras i samband med 
förrättningen. Det kan finnas rätt till väg i vissa fall inom detaljplan, innan gata har byggts ut 
enligt 6 kap 18-19§§ PBL. 

Minimikravet enligt lagen är uppfyllt om fastighet har tillgång till behövliga vägar utanför sitt 
område utan att särskild rättighet finns. Vid exempelvis avstyckning bör detta anses vara 
fallet, om styckningslotten är placerad invid väg som används av flera och där väghållningen 
ombesörjs gemensamt på mer eller mindre formellt sätt. Tillgången till väg bör emellertid 
rättsligt säkerställas i fall då utfartsväg visserligen finns, men vid uns av rättslig osäkerhet, till 
exempel om utfartsrätten har satts i fråga av något håll. Detta är däremot reglerat i 
genomförandeavtalet då gemensamhetsanläggning skall upprättas för ändamålet utfart. 
Lantmäterimyndigheten bör pröva frågan om anslutning och andelstal för fastigheten om 
gemensamhetsanläggning finns, med stöd av 42 a§ AL.  

Om fastighet som skall användas för bebyggelse skall kunna få godkännbara anordningar för 
vatten och avlopp, reglerar man frågorna vatten och avlopp primärt i annan lagstiftning än 
FBL. Då 3 kap har ramlagskaraktär skall tillämpningen anpassas och prövas i de lagar där 
Vatten och avloppsfrågor frågorna primärt regleras.  

Vid lämplighetsprövningen skall det bedömas huruvida det är sannolikt att fastigheten kan få 
godtagbara anläggningar för vatten och avlopp. Då det är planlagt och bebyggelse tillåts 
bedöms vatten och avloppsfrågan främst utifrån fastighetens utformning och storlek, samt den 
typ av vatten och avloppslösning som är aktuell. Man ställer inte högre fordran än det krav 
som andra myndigheter ställer i fråga om tillgången på vatten och avlopp för bebyggelsen 
som sådan vid fastighetsbildning. Detta går ut på att vatten och avloppsfrågan i normala fall 
inte borde utgöra något hinder mot fastighetsbildning som avser befintlig tillåten bebyggelse 
som har anordningar för vatten och avlopp vilka inte föranlett åtgärd från ansvarig myndighet. 

Krav på varaktighet, fastigheten skall vara varaktigt lämpad för sitt ändamål, detta skall 
förväntas ses i ett tidsperspektiv som kan anses rimligt med hänsyn till samhällets 
förändlighet.  
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Det finns inget skäl till att ställa högre krav på varaktighet när det gäller fastighetsindelningen 
än vad som motsvaras av samhällsutvecklingen och därmed sammanhängande förändringar i 
markanvändningen.  

Om en fastighet som skall nybildning inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål 
inom överskådlig tid, får enligt varaktighetskravet fastighetsbildning inte äga rum, detta för 
att inte tillgodose tillfälliga behov. Ett krav på viss utsträckning i tiden av den avsedda 
användningen innebär således varaktighetsvillkoret. 

Krav på viss aktualitet, om en fastighet vid nybildning inte kan antas få varaktig användning 
för sitt ändamål inom överskådlig tid, får enligt aktualitetskravet fastighetsbildning inte äga 
rum  

Någon bestämd tidsgräns kan inte anges utan den får bli beroende av omständigheterna i det 
enskilda fallet. Aktualitetsbedömning anses ha skett genom planen om fastighetsbildning sker 
i överensstämmelse med en plan. 

I de flesta fall borde inte aktualitetskravet utgöra något problem och någon närmare utredning 
i frågan borde i allmänhet inte fodras.  

Bygglov kan enligt 5 kap 8§ PBL hindras till dess att anläggningar för viss trafik, vatten, 
avlopps eller energi har kommit till stånd för vilken kommunen inte skall vara huvudman. 
Vägras bygglov i enlighet med 5 kap 8§ PBL kan fastighetsbildning i överensstämmelse med 
plan ändå ske. 

Vid prövningen är det fastighetens slutgiltiga skick som skall bedömas. Hänsyn skall tas till 
all fast egendom, det vill säga mark, byggnader, anläggningar, servitut, andelar i 
samfälligheter och delaktighet i gemensamhetsanläggningar. 

Med tanke på att det gäller en ombildning och det finns gällande detaljplan, så anser vi att 
mycket av prövningen redan är gjord i planarbetet. Vi finner inga hinder i 
lämplighetsprövningen som sådan betydelse att det skulle hindra fastighetsbildning. 
Huvudregeln vid fastighetsbildning inom planlagt område är att denna inte får ske i strid mot 
planen enligt 3 kap 2§ FBL.  [1] [7] [8] 
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3.3 Ledningsrätt 

3.3.1 Kort beskrivning av ledningsrätt i LL 

För att säkerställa rättigheten att dra fram ledning på mark kan ledningsrätt meddelas av 
lantmäterimyndigheten. Ledningsrätt kan ges för såväl luftledning som underjordisk ledning. 
Rättigheten säkerställs genom att ledningsbeslut meddelas vid en förrättning enligt LL.  

Ledningsrätt kan upplåtas till förmån för fastighet i servitutsform. Rättigheten kan också 
upplåtas till förmån för fysisk eller juridisk person i nyttjanderättsform. Ledningsrätt som är 
upplåten i nyttjanderättsform skiljer sig från nyttjanderätt som tillkommit genom avtal främst 
genom att ledningsrätten inte kräver tidsbegränsning.  

Lagtexten begränsar lantmäterimyndighetens möjlighet till att meddela ledningsrätt på olika 
sätt. Exempelvis får ledningsrätt endast ges för ledning som är utpekad i LL och om 
ändamålet lämpligen kan tillgodoses på annat sätt. Vidare skall en prövning göras mot de 
villkor i LL som skyddar de allmänna och enskilda intressen. 

• Behovsvillkoret som innebär en prövning om ändamålet lämpligen bör tillgodoses 
på annat sätt än det ansökta.  

• Lämplighetsvillkoret där fördelarna med ledningsrätten vägs mot olägenheterna ur 
både allmän- och enskild synpunkt.  

• Ledningsrätt får inte meddelas i strid mot detaljplan eller de säkerhetsföreskrifter 
som gäller för ledningen. Vid detaljplan kan mindre avvikelse göras om syfte med 
planen inte motverkas. 

• Ledningsrätt får inte meddelas om olägenhet av någon betydelse uppkommer för 
allmänt intresse såvida inte ledningen är till övervägande nytta ur allmän synpunkt. 

På en fastighet kan mark eller annat utrymme tas i anspråk med ledningsrätt.  Fastigheten är 
skyldig att avstå utrymme trots att synnerligt men uppkommer om ledningen är av väsentlig 
betydelse ur allmän synpunkt. Uppstår synnerliga men kan fastighetsägaren begära att marken 
skall lösas in. Den inlösta marken kommer då att utgöra en egen fastighet. 

Vidare kan det nämnas att ledningsrätten kan förfalla om ledningsinnehavaren inte gör rätt för 
sig. Den första situationen är om ledningen inte är uppförd inom den tid som är angiven i 
ledningsbeslutet. Den andra situationen är om ledningsinnehavaren inte erlagt beslutad 
ersättning inom ett år från det att förrättningen vunnit laga kraft. [1] 
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3.3.2 Villkor vid ledningsrätt  

Behovsvillkoret i 6§ LL innebär att en prövning görs om ändamålet lämpligen bör tillgodoses 
på annat sätt än det som det ansökts om. Det är i första hand möjligheten till bättre alternativa 
sträckningar för ledningen som prövas. Det alternativ som ges ledningsrätt är det som skall 
orsaka minst skada och olägenheter. 

Det finns ytterligare ett villkor i 6§ LL, lämplighetsvillkoret. I prövningen av detta villkor 
vägs fördelarna som ledningsrätten mot olägenheterna ur både allmän- och enskild synpunkt. 
Hänsyn skall tas till ekonomiska olägenheter men hänsyn bör också tas till ideella värden. 
Ekonomiska olägenheter kan förutom värdeminskning vara arbete som drabbar 
fastighetsägaren. Ideella värden kan vara fastighetsägarens möjlighet att bo kvar. En ledning 
brukar sträcka sig över flera fastigheter och det är en bedömning av olägenheter längs hela 
sträckningen som skall göras. 

Med stöd av 14§ LL kan fastighetsägare och ledningsinnehavare komma överens angående 
behovsvillkoret och lämplighetsvillkoret i 6§ LL, vilket innebär ingen prövning mot enskilda 
intressen krävs. Prövning mot allmänna intressen måste dock ske.  

I enlighet med 7§ LL får ledningsrätt inte upprättas i strid mot säkerhetsföreskrifter. 

Där det finns detaljplan får inte ledningsrätt upprättas i strid mot planen enligt 8§ LL. 

För allmänna intressen finns ett generellt skydd i 10§ LL. Skyddet verkar genom att 
ledningsrätt inte får upprättas om olägenhet av någon betydelse uppkommer för allmänt 
intresse om inte ledningen är till övervägande nytta ur allmän synpunkt. 

Huvudregeln i 12§ LL är att ledningsinnehavaren har rätt att ta mark i anspråk för ledning 
under förutsättning att inte synnerligt men uppstår. Huvudregeln innebär således ett skydd för 
enskilda intressen. Ett undantag är att utrymme kan tas i anspråk även om synnerliga men 
uppstår om ledningen är av väsentlig betydelse ur allmän synpunkt eller ledningen enligt 
koncessionsbeslut skall dras över fastigheten. Då synnerliga men uppstår skall fastigheten 
eller del av den lösas in om fastighetsägaren begär det. 

Lantmäterimyndigheten skall enligt 24§ LL ta beslut om tillträdesdag. Innan 
ledningsinnehavaren kan få tillträde till marken skall det finnas ett ledningsbeslut som har 
vunnit laga kraft och ersättning enligt 13§ LL skall ha erlagts. 

Det ges i 31§ LL två scenarier till att ett ledningsbeslut skall kunna förfalla. Det ena är att 
ersättning enligt 13§ LL inte erläggs till fullo inom ett år från det att ersättningsbeslutet vunnit 
laga kraft. Det andra är att ledningen ej kommer till stånd inom utsatt tid. [3] [7] [9] 
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3.4 Gemensamhetsanläggning 

3.4.1 Kort beskrivning av gemensamhetsanläggning i AL 

De objekt som skall ha gemensam förvaltning enligt AL kallas för gemensamhetsanläggning. 
Det finns en mängd villkor som skall vara uppfyllda innan man kan bilda en 
gemensamhetsanläggning.  Bland annat skall anläggningen vara gemensam för flera 
fastigheter och tillgodose ändamålet av stadigvarande betydelse. Bestämmelserna kan även 
tillämpas på byggnad som inte tillhör fastighet då det är lämpligt. 

• Väsentlighetsvillkoret om att en anläggning måste vara av väsentlig betydelse för 
fastigheten, måste vara uppfyllt, för att kunna tvinga en fastighet att delta i en 
gemensamhetsanläggning. 

• Man får också bara inrätta en anläggning om fördelarna överstiger kostnader och andra 
olägenheter som själva anläggningen medför. Detta regleras genom båtnadsvillkoret. 

• I opinionsvillkoret reglerar man, att en gemensamhetsanläggning inte får inrättas om 
fastighetsägarna mera allmänt motsätter sig anläggningen och har beaktansvärda skäl. 
Men om behovet av anläggningen är synnerligen angeläget, t.ex. om 
gemensamhetsanläggningen förutsätts i en fastighetsplan gäller inte opinionsvillkoret. 

• Anläggningen skall lokaliseras och utföras så att ändamålet med anläggningen uppnås 
med minsta intrång och olägenhet samt utan oskälig kostnad, enligt lokaliseringsregeln. 

Mark eller annat utrymme kan tas i anspråk på fastighet för gemensamhetsanläggningen. 
Fastigheten är skyldig att avstå utrymme oavsett om synnerligt men uppkommer om själva 
anläggningen behövs för ett större antal fastigheter eller är av väsentlig betydelse ur allmän 
synpunkt. Kommunen skall när en fastighetsplan upprättas ange gemensamhetsanläggning i 
planen. Prövning mot väsentlighets- och båtnadsvillkoret sker då i samband med upprättande 
och antagande av planen. Dessa frågor behöver då inte prövas av lantmäteriet. [1] 
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3.4.2 Förfarandet vid bildande av gemensamhetsanläggning  

Förrättningen påbörjas med att ansökan inkommer till lantmäterimyndigheten med stöd av 17 
§ 1 st. AL. I andra stycket ges möjligheten till att kombinera en anläggningsförrättning med 
antingen en annan anläggningsförrättning eller en fastighetsbildningsförrättning. Vidare finns 
i tredje stycket en möjlighet för lantmätaren att aktualisera fastighetsbestämning om det 
fodras i förrättningen. 

Ställs förrättningen in hänvisar 29§ AL till 2 kap 6§ FBL som innebär att sökanden får 
stå för förrättningskostnaden. 

Enligt 15§ AL skall andelstal anges för både utförande och drift. Andelstal för utförande skall 
meddelas till varje fastighet som deltar i gemensamhetsanläggningen. Andelstalet skall 
baseras på den nytta som fastigheten har av anläggningen. Vidare skall även andelstal för 
anläggningens drift meddelas. Ett sådant andelstal för de deltagande fastigheterna skall 
baseras på ett troligt utnyttjande av anläggningen. I andra stycket ges också möjligheten att 
föreskriva att driftkostnaderna fördelas på det verkliga nyttjandet av anläggningen.     

Lantmäterimyndigheten beslutar om vilka fastigheter som skall ingå 
gemensamhetsanläggningen vid anläggningsförrättningen. Tillkommer det fastigheter efter 
gemensamhetsanläggningens bildande, kan lantmäterimyndigheten i samband med 
fastighetsbildningsförrättningen besluta om att dessa fastigheter skall vara med och även 
tilldela fastigheterna andelstal. 

En fastighet kan bli tvångsansluten till en gemensamhetsanläggning. För att reglera detta finns 
ett antal paragrafer i AL som styr möjligheten till tvångsanslutning. 

Väsentlighetsvillkoret 5§ AL medför att enbart de fastigheter för vilka ett deltagande 
anläggningen är av väsentlig betydelse kan tvångsanslutas i en förrättning. Fastighetens 
ändamål är avgörande vid prövning av väsentlighetsvillkoret.  

Båtnadsvillkoret i 6§ 1 st. AL innebär att nyttan skall vara större än kostnaderna och 
olägenheterna vid inrättandet av gemensamhetsanläggningen. Det krävs en värdeökning på 
fastigheterna genom att de får tillgång till anläggningen som skall vara större än kostnaderna 
för att utföra anläggningen. 

Huvudregeln gällande opinionsvillkoret i 7§ 1 st AL är att gemensamhetsanläggning inte skall 
inrättas om ägarna av fastigheterna, som skall delta i anläggningen, motsätter sig åtgärden och 
har beaktansvärda skäl för detta. Är behovet av anläggningen synnerligen angeläget gäller inte 
första stycket enligt 7§ AL 2 st. 

Lokaliseringsvillkoret i 8§ AL innebär att anläggningen skall förläggas och utföras på det sätt 
som innebär minsta möjliga intrång och olägenhet för fastigheterna där anläggningen skall 
uppföras, utan att detta medför oskälig kostnad. I situationer där det finns alternativa 
möjligheter till placering och utförande, skall kostnaderna för de olika alternativen jämföras 
med det intrång eller olägenhet som de medför. 

Det är inte tillåtet att inrätta en gemensamhetsanläggning i strid mot plan enligt 9 § 1 st. AL.  
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Enligt 16§ 1 st. punkt 1 och 2 AL är 5§ väsentlighetsvillkoret och 8§ lokaliseringsvillkoret 
dispositiva, vilket innebär att överenskommelse mellan fastighetsägare får ske. 

Markåtkomst för gemensamhetsanläggningar regleras i 12§ AL. Huvudregeln i första stycket 
är att mark eller annat utrymme kan tas i anspråk för gemensamhetsanläggningar om det inte 
orsakar synnerliga men. För att begränsa möjligheten till att tvångsvis ta mark i anspråk finns 
en stoppregel. Stoppregeln innebär att det vid tvång, inte får tas mer mark i anspråk, än att 
anläggningen kan sörja för de fastigheter som den är av väsentlig betydelse för.  

Uppkommer det synnerliga men kan fastigheten ändå behöva avstå mark om anläggningen är 
av väsentlig betydelse, ur allmän synpunkt enligt andra stycket. Fastighetsägaren har då rätt 
att begära att hel eller del av fastighet löses in av anläggningssamfälligheten.  

Lantmäterimyndigheten kan genom ett beslut frigöra fast egendom till en fastighet och göra 
den till ett tillbehör till gemensamhetsanläggningen istället enligt 12 a§ AL. 

Lantmäterimyndigheten skall enligt 26§ AL ta beslut om tillträdesdag. Innan 
anläggningssamfälligheten kan få tillträde till marken skall det finnas ett anläggningsbeslut 
som har vunnit laga kraft och ersättning enligt 13§ AL skall ha erlagts. [3] [7] [9] 
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4 Genomförandeutredningen 

4.1 Nödinge 2:16 

4.1.1 Fastighetsbildning 

Marköverföring skall ske från kommunens fastighet Nödinge 38:2 till Nödinge 2:16. Syftet 
med regleringen är att öka avståndet mellan fastighetsgränsen och bostadshuset. Detta är bara 
en formalitet då bostadshuset ligger intill en bergsvägg. Enligt genomförandebeskrivningen 
skall avtal angående marköverföringen träffas mellan kommunen och ägare till Nödinge 2:16. 
Mark som skall överföras är rödmarkerad på bilaga C.  

4.1.1.1 Fastighetsregleringsförrättningen 

Förrättningen angående marköverföring påbörjas med en skriftlig ansökan från någon av 
fastighetsägarna, kommunen ägare till Nödinge 38:2 eller ägaren till Nödinge 2:16, enligt 5 
kap 3§ 1 st FBL. Ale Kommun kan även som myndighet ansöka om förrättning enligt 5 kap 
3§ 3 st FBL.  

Vi anser, då ändamålet med marköverföringen är att genomföra detaljplanen bör inga hinder 
uppstå för fastighetsregleringarna enligt 3 kap 2§ FBL.  

Med tanke på att det gäller en ombildning och det finns gällande detaljplan, så anser vi att 
mycket av prövningen redan är gjord i planarbetet. Vi finner inga hinder i 
lämplighetsprövningen 3 kap 1§ FBL som är av sådan betydelse att de skulle hindra 
fastighetsbildning. Då fastighetsindelningen förbättras i förhållande till plan skulle 
undantagsregeln i 3 kap 9§ FBL kunna nyttjas. Skulle fastigheterna efter marköverföringarna 
inte vara varaktigt lämpad för sitt ändamål, säger undantagsregeln att fastighetsbildning ändå 
får äga rum.  

Servitutet för utfart som belastar fastigheten bör upphävas samtidigt som en 
gemensamhetsanläggning för samma ändamål bildas. 

Avtal mellan kommun och ägare till fastigheten Nödinge 2:16 har ännu inte träffats. 
Överenskommelse enligt 5 kap 18§ FBL är därför inte aktuellt. 

Båtnadsvillkoret i 5 kap 4§ 1 st FBL anser vi vara uppfyllt då fastighetsindelningen blir 
lämpligare, detta på grund av att fastighetsgränsen kommer att stämma överens med 
plangränsen. Detta kan även sägas gälla för förbättringsvillkoret i 5 kap 5§ 1 st FBL att 
plangränsen kommer att stämma bättre överens med fastighetsgräns. 

Byggnadsskyddet i 5 kap 7§ 1 st FBL är inte aktuellt då fastigheten Nödinge 2:16 skall 
tillföras obebyggd kommunal mark. 
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Vid prövningen mot fastighetsskyddet enligt 5 kap 8§ FBL anser vi att fastighetsregleringen 
inte medför en ökning av graderingsvärdet som är större än 25 %. Detta är en uppskattad 
slutsats av oss då det är berg som tillförs fastigheten. Ökningen medför då inte någon 
avsevärd olägenhet för fastighetsägaren. Fastigheten behåller också en sådan sammansättning 
och utformning att den fortfarande är lämplig för sitt ändamål. 

Vårt förslag till tillträde, är att detta sker i samband med att fastighetsbildningsbeslutet vinner 
laga kraft, under förutsättning att ersättning för den överlåtna marken erlagts.  

Ersättning för mark skall erläggas till kommunen av fastighetsägaren till Nödinge 2:16. Den 
kommer att utgå i form av fastighetsbildningslikvid. För att få fram en 
fastighetsbildningslikvid har vi använt oss av ortprismaterial, se bilaga N och O.  

I normala fall borde en ersättning utgå till kommunen med ett marginalvärde på 30 % av 
genomsnittsvärdet på mark. Detta anser vi och även kommunen onödigt högt, då det är berg 
som skall överförs till fastigheten. Förslagsvis vore ett marginalvärde på 5 % mer korrekt, 
vilket då skulle vara ca 30 kronor kvm. Men i detta fall skulle räcka med att fastighetsägaren 
betalar förrättningskostnaderna för att ändra fastighetsgränsen, och ej erlägga någon ersättning 
till kommunen i ärendet. 

 

4.1.2 Gemensamhetsanläggningar 

4.1.2.1 Gemensam utfart 

Det bör ansökas om en förrättning angående gemensam utfart, för Nödinge 2:16 och den 
tänkta styckningslotten på Nödinge 38:2 väster om Nödinge 2:16.  

Förrättningen angående gemensam utfart påbörjas med att ansökan från någon av 
fastighetsägarna till Nödinge 2:16, Nödinge 38:2, inkommer till lantmäterimyndigheten med 
stöd av 17§ AL 1 st. Kommunen kan även ansöka om förrättning i ärendet enligt 18§ AL.  

Fastigheten Nödinge 2:19 som ligger söder om 2:16, saknar bostadshus och ägaren bor 
utomlands. Fastigheten har dock getts möjlighet i planen att vid ett senare tillfälle kunna 
anslutas till den gemensamma utfarten. 

Enligt 15§ AL skall andelstal anges för både utförande och drift. Vi anser att dessa bör 
fördelas jämnt emellan de fastigheter som skall ingå i anläggningen, av rättvise skäl. Ingående 
fastigheter i gemensamhetsanläggningen efter bildandet anser vi skall få tilldelat sig andelstal 
allteftersom de ansluts till gemensamhetsanläggningen enligt 42a§ AL. 

Vi anser att andelstal för deltagande fastigheter lämpligen bör fördelas på följande sätt: 

• Utförande med andelstal 1  

• Drift med andelstal 1 

Vi anser att väsentlighetsvillkoret i 5§ AL är uppfyllt eftersom säkrad tillgång till utfart är av 
väsentlig betydelse för fastigheten. 
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Båtnadsvillkoret i 6§ AL 1 st anser vi också vara uppfyllt i och med säkrad tillgång till utfart 
ger en större nytta än kostnaderna och olägenheterna.  

Vi finner inga hinder i opinionsvillkoret för inrättandet av gemensamhetsanläggningen 
avseende gemensam utfart. Detta eftersom fastighetsägarna svårligen kan ha beaktningsvärda 
skäl för att motsätta sig säkerställande av utfart.  

Lokaliseringsvillkoret 8§ Al finner vi vara uppfyllt då vi inte kan finna en bättre lösning till 
gemensam utfart. Detta på grund av att utfartens placering är lagd emellan de fastigheter som 
skall ingå i anläggningen, och även möjliggör utfart för Nödinge 2:19.  

Fastighetsägares skyldighet att avstå utrymme till gemensamhetsanläggningar regleras i 12§ 
AL, vilket i detta faller är kommunens mark Nödinge 38:2 som upplåts till anläggning. Vi kan 
inte hitta något som pekar på att synnerliga men vilket innebär att inget hindrar ett 
plangenomförande gällande markåtkomst för gemensamhetsanläggningarna.  

Det krävs beslut om tillträde till mark på Nödinge 38:2 för att påbörja utbyggnaden av 
gemensam utfart. Vårt förslag till tillträde, är att detta sker i samband med att 
anläggningsbeslutet vinner laga kraft. 

Ersättning för mark som skall ingå i gemensamhetsanläggningen skall erläggas till kommunen 
av anläggningssamfälligheten. När det gäller gemensamhetsanläggningar ersätts enligt praxis 
genomsnittsvärdet av tomtmark. Med hjälp av vårt ortprismaterial, se bilaga N och O, har vi 
kommit fram till att ersättningen bör vara 500-600 kronor per kvm mark som upplåts. 
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4.2 Nödinge 2:17 

4.2.1 Fastighetsbildning 

Enligt genomförandeavtal mellan Jens Bach, ägare till fastigheten Nödinge 2:17, nedan kallad 
fastighetsägare, och Ale Kommun, nedan kallad kommunen, skall marköverföring ske i form 
av fastighetsreglering och avstyckning, se kartbilaga D. 

Marköverföringar som skall ske är:  

• Marköverföring från Nödinge 1:27 till Nödinge 2:17, röd markerat 

• Marköverföring från Nödinge 2:17 till Nödinge 1:27, grön markerat 

• Avstyckning av 3 stycken tomter kommer att ske. 

Genomförandeavtalet reglerar även ersättning, tillträdesfrågan och fördelning av 
lantmäterikostnader. Överenskommen ersättning för marköverföringarna är 0 kronor. 
Överenskommen tillträdesdag för överlåten mark sker i och med att genomförandeavtalet blir 
godkänt av kommunfullmäktige i Ale kommun genom beslut senast 2004-03-31 och att 
planen antas av kommunfullmäktige i Ale kommun genom beslut senast 2004-03-31 samt 
därefter vinner laga kraft. 

Fördelning av lantmäterikostnaden enligt avtal är att den skall delas lika mellan parterna 
gällande fastighetsregleringen. 

Fastighetsägaren ansvarar för att hos lantmäterimyndigheten ansöka om och bekosta 
avstyckningen av de nya tomterna som skall upprättas inom fastigheten. 

4.2.1.1 Fastighetsregleringsförrättningen 

Ändamålet med marköverföringarna är att genomföra detaljplan och förbättra 
fastighetsindelningen, därför bör inga hinder uppstå för fastighetsregleringarna enligt 3 kap 2§ 
FBL. 

Med tanke på att det gäller en ombildning och det finns gällande detaljplan, så anser vi att 
mycket av prövningen redan är gjord i planarbetet. Vi finner inga hinder i 
lämplighetsprövningen 3 kap 1§ FBL som sådan betydelse att det skulle hindra 
fastighetsbildning. Då fastighetsindelningen förbättras skulle undantagsregeln i 3 kap 9§ FBL 
kunna nyttjas. Skulle inte fastigheterna efter marköverföringarna vara varaktigt lämpad för sitt 
ändamål, säger undantagsregeln att fastighetsbildning ändå får äga rum.  

Enligt genomförande avtal skall marken som överlåts vara fri från belastningar. Idag belastas 
fastigheten Nödinge 2:17 av ett avtalsservitut för väg. Vi antar att avtalsservitutet väg gäller 
för Gamla Kilandavägen utmed fastighetens ena sida. Då lokaliserade avtalsservitut 
automatisk upphör vid fastighetsreglering, kommer marken att överlåtas utan belastningar i 
enlighet med avtal. Vidare bör servitutet i fastigheten Nödinge 2:17 upphävas enligt 7 kap 3§ 
2 st FBL. 
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När ombildningen vunnit laga kraft kommer Vägverket sakna säkerställd rättighet till den 
allmänna vägen inom det området som överlåtits från Nödinge 2:17. För att på nytt säkerställa 
rättigheten bör ett nytt avtalsservitut tecknas mellan Vägverket och kommunen, ägare till 
Nödinge 1:27. 

Genomförandeavtal som har slutits mellan Ale kommun och fastighetsägare till Nödinge 2:17 
skall fungera som överenskommelse gällande fastighetsregleringen.  

Då genomförandeavtalet enligt 5 kap 18§ FBL också är en överenskommelse mellan parterna 
krävs ingen prövning mot enskilda intressen. Prövning om det är möjligt att tillämpa 
överenskommelsen måste dock ske. Det som prövas är panträttshavarnas intressen. 

Vi anser att oskadlighetsprövning för panträttshavarna är möjlig, då regleringen är utan 
väsentlig betydelse för dessa.  

Överenskommen tillträdesdag för överlåten mark sker i och med att genomförandeavtalet blir 
godkänt av kommunfullmäktige i Ale kommun genom beslut senast 2004-03-31 och att 
planen antas av kommunfullmäktige i Ale kommun genom beslut senast 2004-03-31 samt 
därefter vinner laga kraft. 

Överenskommen ersättning för marköverföringarna är 0 kronor enligt gällande avtal. 

4.2.1.2 Avstyckningsförrättning 

Fastighetsägaren skall enligt gällande genomförandeavtal ansöka om och bekosta 
avstyckningen av de tre nya tomterna som skall upprättas inom fastigheten Nödinge 2:17.  

Förrättningen angående avstyckning av tomter påbörjas med en skriftlig ansökan från 
fastighetsägaren till Nödinge 2:17 detta enligt 10 kap 6§ FBL 

Då området är planlagt är prövningen normalt av mindre betydelse vid fastighetsbildningen 
eftersom den får anses vara gjord i planen.  

Kravet i 3 kap 1§ FBL på god fastighetsteknisk kvalitet anser vi vara uppfyllda, då hänsyn 
tagits till belägenhet, storlek, tillgång till väg samt vatten och avlopp. Då det enligt 
detaljplanen skall finnas kommunalt vatten och avlopp i området anser vi frågan är löst på 
bästa tänkbara sätt. 

För att säkra tillgången till vägar har utfartsbehovet reglerats i planen samt 
genomförandeavtalet och anläggningsförrättning enligt AL är att vänta inom kort. 

Exploateringen vid Vimmersjön i Nödinge kommer att ge ökad trafik på vägen, vilket i sin tur 
ger ökade bullerstörningar och en ökning av andra risker i trafik. Detta anser vi inte upplevs 
som något problem då vägen efter utbyggnad kommer att lämpa sig väl för ändamålet.  

Vi finner inte skäl till att ställa högre krav på varaktighet när det gäller fastighetsindelningen 
än vad som skall motsvaras av samhällsutvecklingen och därmed ges en sammanhängande 
förändringar i markanvändningen. Då exploateringen är planlagd och innebär förtätning av 
bostäder i området Nödinge Vimmersjön anser vi att kravet på varaktighet är uppfyllt.  
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Vi anser att aktualitetsbedömning har skett genom planen om fastighetsbildning sker i 
överensstämmelse med planen. 

Vi finner inga hinder i lämplighetsprövningen som sådan betydelse att det skulle hindra 
fastighetsbildning.  

Vi förutsätter att avstyckningen sker efter eller i samband med fastighetsregleringen. Den del 
av Nödinge 2:17 som är belastad av servitut väg, följer marken vid marköverföringen till 
Nödinge 1:27. Fastighetsregleringen bidrog alltså till att det inte finns någon belastad mark 
kvar på Nödinge 2:17. Fastigheten Nödinge 2:17 saknar således kända servitut, både sådana 
som är till förmån för fastigheten och sådana som belastar fastigheten. Då vi anser att 
fastigheten är fri från rättigheter behövs inga åtgärder vidtas. 

I genomförandeavtalet förbinder sig fastighetsägaren att upplåta rätt till ledning i detaljplanen 
redovisat u-område inom fastigheten Nödinge 2:17 till förmån för Ale Elförening. Enligt 
avtalet åligger det Ale Elförening att säkerställa ledningen med ledningsrätt eller servitut när 
det är dags att dra fram deras ledningar. Vidare reglerar avtalet att ingen ersättning skall utgå i 
ärendet. 

Vid ett säkerställande med ledningsrätt på kallas förrättningen av Ale Elförening enligt 1§ 1 st 
och 15§ 1 st LL. Ledningsinnehavaren Ale Elförening kommer även att svarar för 
förrättningskostnaden enligt 27§ LL. 

Vid prövning anser vi att villkoren, behovsvillkoret och lämplighetsvillkoret, i 6§ LL uppfylls 
och inte hindrar att ledningsrätt medges.  

Vi finner det inte heller troligt att nedläggandet av elledningar kan komma i strid mot 
säkerhetsföreskrifterna i enlighet med 7§ LL. 

Då det förberetts för ett nedläggande av elledningar i planen och genomförandeavtalet, anser 
vi att nedläggandet omöjligt kan komma i strid mot planen enligt 8§ LL. 

Vidare kan vi inte finna att nedläggandet av vatten och avloppsledningar kan komma i strid 
mot skyddet för allmänna intressen i 10§ LL. 

Då vi anser att inga hinder finns skall ledningsrätt medges för ledningsrättsinnehavaren. 

Mark som skall upplåtas för ledningsrätt visas i kartbilaga D som u-område. 

Vårt förslag till tillträdesdag är det datum då ledningsbeslutet vinner laga kraft. 
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4.2.2 Gemensamhetsanläggningar 

Enligt genomförandeavtal skall fastighetsägaren ansöka om anläggningsförrättning för 
gemensam utfart hos lantmäterimyndigheten i Göteborg. Förrättningskostnaderna skall 
fördelas med 80 % på fastighetsägaren och 20 % på kommunen. Fastighetsägaren står ensam 
för de kostnader som uppkommer vid utbyggnaden av den gemensamma utfarten. Andelstal 
skall upprättas i samband med förrättningen. Det kan även här prövas om den mark för 
transformatorstation, skall ingå i gemensamhetsanläggningen. För ändamålet gemensam utfart 
skall det bildas en gemensamhetsanläggning, se bilaga D blåmarkerat område. Fastigheter 
som skall ingå i anläggningen är: 

• Befintligt bostadshus på Nödinge 2:17. 

• De tre nya fastigheterna som skall bildas inom fastigheten Nödinge 2:17. 

• Den kommunala fastigheten på Nödinge 38:2 som ska bildas omedelbart väster om 
Nödinge 2:17. 

För ändamålet gemensamt vatten och avlopp skall det bildas en gemensamhetsanläggning 
fram till kommunal anslutningspunkt.  
Fastigheter som skall ingå i denna är: 

• De tre nya fastigheterna som skall bildas inom fastigheten Nödinge 2:17. 

Med anledning av genomförandeavtalet skall fastighetsägaren också ansöka om och bekosta 
inrättandet av en gemensamhetsanläggning gällande vatten och avlopp för styckningslotterna 
som bildas på Nödinge 2:17. Det gemensamma nätet skall anslutas till det kommunala nätet i 
punkt A, se kartbilaga D. 

Då det skall bildas två gemensamhetsanläggningar kan dessa behandlas i samma ärende av 
Lantmäterimyndigheten. Detta anser vi är en fördel för fastighetsägaren om han ansöker om 
båda förrättningarna samtidigt, att de båda frågorna hanteras i samma ärende med stöd av 17§ 
2 st AL. Detta för att hålla nere kostnaden för fastighetsägaren, effektivisera 
lantmäterimyndighetens arbete samt att effektivisera och samordna plangenomförandet. 

Oklarhet kan dock uppstå gällande fördelning av förrättningskostnaderna vid ett kombinerat 
förfarande. Enligt avtalet skall kommunen stå för 20 % av förrättningskostnaderna och 
fastighetsägaren för 80 % gällande den gemensamma utfarten och fastighetsägaren står ensam 
för denna kostnad gällande vatten- och avloppsanläggningen. Vårt förslag på fördelningen av 
förrättningskostnaderna vid ett kombinerat ärende är att kommunen står för 10 % och 
fastighetsägaren svarar för resterande 90 %.  

4.2.2.1 Gemensam utfart 

Anläggningsförrättningen angående gemensam utfart påbörjas med att ansökan från Jens 
Bach, som enligt gällande genomförandeavtal ska ansöka om förrättningen, inkommer till 
lantmäterimyndigheten med stöd av 17§ 1 st. AL. 
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Enligt 15§ AL skall andelstal anges för både utförande och drift. Dessa bör fördelas jämt 
emellan den befintliga fastigheten Nödinge 2:17 och de styckningslotter som enligt 
detaljplanen ska ingå. Styckningslotterna får ha tilldelat sig andelstal allteftersom de bildas 
och ansluts till gemensamhetsanläggningen enligt 42a§ AL. 

Vi anser att andelstal för deltagande fastigheter lämpligen bör fördelas av rättviseskäl på 
följande sätt: 

• Utförande med andelstal 1  

• Drift med andelstal 1 

Vi anser att väsentlighetsvillkoret i 5§ AL är uppfyllt eftersom säkrad tillgång till utfart är av 
väsentlig betydelse för fastigheten. 

Båtnadsvillkoret i 6§ 1 st AL anser vi också vara uppfyllt i och med säkrad tillgång till utfart 
ger en större nytta är kostnaderna och olägenheterna.  

Vi finner inga hinder i opinionsvillkoret för inrättandet av gemensamhetsanläggningen 
avseende gemensam utfart. Detta eftersom fastighetsägarna svårligen kan ha beaktningsvärda 
skäl för att motsätta sig säkerställande av utfart.  

I planskedet har läget på den gemensamma utfarten ändrats på fastighetsägarens begäran från 
att varit planerat mellan befintligt bostadshus och styckningslotterna till utmed Gamla 
Kilandavägen. Det ändrade läget ser vi också som en bättre lokalisering, då det kommer att 
innebära en mindre störning för fastigheterna än i tidigare planförslag. Det befintliga 
bostadshuset kommer att få ett större avstånd till den gemensamma utfarten. De planerade 
tomterna på fastigheten Nödinge 2:17 kommer att få väg och gemensam utfart på en sida av 
fastigheterna, i stället för att ligga mitt emellan dessa 8§ AL 

Fastighetsägares skyldighet att avstå utrymme till gemensamhetsanläggningar regleras i 12§ 
AL. Vi kan inte hitta något som pekar på att synnerliga men vilket innebär att inget hindrar ett 
plangenomförande gällande markåtkomst för gemensamhetsanläggningarna.  

Lantmäterimyndigheten bör i förrättningen ta ett beslut som gör att den befintliga utfarten, 
vilken är fast egendom till Nödinge 2:17, ombildas till att bli ett tillbehör till 
gemensamhetsanläggningen enligt 12a§ AL. 

Det krävs inget beslut om tillträde till mark på Nödinge 2:17 för fastighetsägaren att påbörja 
utbyggnaden av gemensam utfart då denne äger marken. Detta är under förutsättning att ingen 
mark som skall ingå i anläggningen överlåtits. Har mark som skall ingå i anläggningen 
överlåtits, krävs normalt att anläggningsbeslut har vunnit laga kraft och att ersättning betalats 
för att tillträde ska få ske. Vårt förslag till tillträde, i det senare fallet, är att detta sker i 
samband med att anläggningsbeslutet vinner laga kraft. 

Ersättning för mark är inte aktuellt då fastighetsägaren själv bygger och bekostar 
anläggningen på egen mark. 
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4.2.2.2 Gemensamt vatten och avlopp 

Förrättningen angående gemensamt vatten och avlopp påbörjas med att ansökan från Jens 
Bach, som enligt gällande genomförandeavtal ska ansöka om förrättningen, inkommer till 
lantmäterimyndigheten med stöd av 17§ 1 st. AL. 

Enligt 15§ AL skall andelstal anges för både utförande och drift. Dessa bör fördelas jämt 
emellan den befintliga fastigheten Nödinge 2:17 och de styckningslotter som enligt 
detaljplanen ska ingå. Styckningslotterna får ha tilldelat sig andelstal allteftersom de bildas 
och ansluts till gemensamhetsanläggningen enligt 42a§ AL. Av rättviseskäl bör 
driftkostnaderna fördelas på det verkliga utnyttjandet av anläggningen. Fördelningen bör i 
första hand ske genom att avgifter uttages för utnyttjandet medan andelstalet fördelar 
kostnaden först i andra hand. Andelstalet kommer då att användas som fördelningsnyckel 
endast om problem uppstår, exempelvis om en vattenmätare går sönder. 

Vi anser att andelstal för deltagande fastigheter förslagsvis av rättviseskäl bör fördelas på 
följande sätt: 

• Utförande med andelstal 1  

• Drift med andelstal 1 

Säkrad tillgång till vatten- och avloppsledningar skall vara av väsentlig betydelse vilket vi 
finner i väsentlighetsvillkoret 5§ AL är uppfyllt. 

Då säkrad tillgång till vatten- och avloppsledningar ger en större nytta är kostnaderna och 
olägenheterna finner vi att båtnadsvillkoret är uppfyllt enligt 6§ 1 st. AL. 

Vi finner inga hinder i opinionsvillkoret för inrättandet av gemensamhetsanläggningen 
avseende gemensamt vatten och avlopp. Detta eftersom fastighetsägarna svårligen kan ha 
beaktningsvärda skäl för att motsätta sig kommunalt vatten och avlopp.  

Vatten och avloppsledningar för fastigheterna förläggs lämpligen intill eller under den 
gemensamma utfarten för att lätt anslutas till den kommunala anslutningspunkten utmed 
Gamla Kilandavägen. 

I detaljplanen finns inget som motverkar upprättandet av gemensamt vatten och avlopp för 
fastigheten Nödinge 2:17 och styckningslotterna. 

Fastighetsägares skyldighet att avstå utrymme till gemensamhetsanläggningar regleras i 12§ 
AL. Vi kan inte hitta något som pekar på att synnerliga men, vilket innebär att inget hindrar 
ett plangenomförande gällande markåtkomst för gemensamhetsanläggningarna.  

Det krävs inget beslut om tillträde till mark på Nödinge 2:17 för fastighetsägaren att påbörja 
utbyggnaden av gemensamt vatten och avlopp, då denne äger marken. Detta är under 
förutsättning att ingen mark som skall ingå i anläggningen överlåtits. Har mark som skall ingå 
i anläggningen överlåtits, krävs normalt att anläggningsbeslut har vunnit laga kraft och att 
ersättning betalats för att tillträde ska få ske. Vårt förslag till tillträde, i det senare fallet, är att 
detta sker i samband med att anläggningsbeslutet vinner laga kraft.  
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Ersättning för mark är ej aktuellt då fastighetsägaren själv bygger och bekostar anläggningen 
på egen mark. 

4.2.3 Allmän plats 

Fastighetsägaren har i genomförandeavtalet åtagit sig att ekonomiskt medverka till 
utbyggnaden av allmän platsmark inom planområdet. 

4.2.4 Anläggningsavgift för vatten och avlopp 

Fastighetsägaren har tidigare anslutit befintligt bostadshus. När anslutning av styckningslotten 
sker skall anläggningsavgift erläggas för vatten och avlopp enligt gällande taxa. Avgiften 
kommer att reduceras eftersom fastighetsägaren bygger ett för tomterna gemensamt enskilt 
nät. 

4.2.5 Exploateringsbidrag 

Exploateringsbidrag skall erläggas av fastighetsägaren till kommunen för varje nytillkommen 
tomt. Betalning kommer att ske mot faktura när respektive ny tomt antingen säljs eller blir 
beviljade bygglov. 
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4.3 Nödinge 2:28 

4.3.1 Fastighetsbildning 

Marköverföring skall ske från kommunen Nödinge 1:27 till Nödinge 2:28. Mark som skall 
överföras är rödmarkerad på bilaga E. Fastighetsregleringen avser att förbättra 
fastighetsindelningen. Detta så att ägaren får sitt garage efter reglering innanför sin tomtgräns 
och samtidigt får mark som han i dagsläget använder som biluppställningsplats.     

Enligt genomförandebeskrivningen skall avtal träffas mellan Ale kommun och ägare till 
Nödinge 2:16 Avtalet skall reglera marköverföringen, ändring av utfart och detaljplanens 
verkan på befintliga servitut, för biluppställningsplats och avloppsledning.  

En gemensamhetsanläggning gällande gemensam utfart skall upprättas. Vidare skall befintliga 
servitut avseende biluppställningsplats och avloppsledning hanteras.  

4.3.1.1 Fastighetsregleringsförrättningen 

Ändamålet med marköverföringen är att genomföra detaljplanen, därför bör inga hinder 
uppstå för fastighetsregleringarna enligt 3 kap 2§ FBL.  

Med tanke på att det gäller en ombildning och det finns gällande detaljplan, så anser vi att 
mycket av prövningen redan är gjord i planarbetet. Vi finner inga hinder i 
lämplighetsprövningen 3 kap 1§ FBL som sådan betydelse att det skulle hindra 
fastighetsbildning. Då fastighetsindelningen förbättras i förhållande till plan skulle 
undantagsregeln i 3 kap 9§ FBL kunna nyttjas. Skulle fastigheterna efter marköverföringarna 
inte vara varaktigt lämpad för sitt ändamål, säger undantagsregeln att fastighetsbildning ändå 
får äga rum.  

Notera: 
Enligt genomförande beskrivningen Dnr200/00 antagandehandling, skall det finnas ett 
servitut för biluppställningsplats, vilket vi inte har kunnat bekräfta genom vare sig besök på 
Lantmäteriarkivet i Vänersborg, eller av fastighetsregistret. 

Då lokaliserade avtalsservitut automatisk upphör vid fastighetsreglering, kommer den 
kommunala marken överlåtas utan belastningar till fastigheten 2:28.  

Vidare har fastigheten Nödinge 2:28 som förmån ett avtalsservitut för avloppsledning. Vid 
förrättningen bör servitutet upphävas enligt 7 kap 3§ 2st FBL då det kommer att vara utan 
betydelse för fastigheten när denna kopplas till det kommunal vatten och avloppsnätet. 

Avtal mellan parterna har ännu inte träffats. Överenskommelse enligt 5 kap 18§ FBL är därför 
inte aktuellt. 

Båtnadsvillkoret i 5 kap 4§ 1 st FBL anser vi vara uppfyllt då fastighetsindelningen blir 
lämpligare, detta på grund av att fastigheten kommer att få en mer användbar utformning. 
Vilket behövs då det kommer att bildas nya fastigheter i anslutning till Nödinge 2:28. 
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Detta kan även sägas gälla för förbättringsvillkoret i 5 kap 5§ 1 st FBL att eftersom 
fastigheten kommer att få en lämpligare utformning. 

Kravet på planmässighet som finns i 5 kap 6§ 1 st FBL skall följas vid förrättningen eftersom 
gällande detaljplan finns. 

Byggnadsskyddet i 5 kap 7§ 1 st FBL är inte aktuellt då den del av byggnaden som ligger i 
området som skall överföras från kommunen, hör till den mottagande fastigheten Nödinge 
2:16. 

Vid prövningen mot fastighetsskyddet enligt 5 kap 8§ FBL anser vi att fastighetsregleringen 
inte medför en sådan ökning av graderingsvärdet att det uppkommer avsevärda olägenheter 
för fastighetsägaren. Fastigheten bibehåller också en sådan sammansättning och utformning 
att den fortfarande är lämplig för sitt ändamål. 

Vårt förslag till tillträde, är att detta sker i samband med att fastighetsbildningsbeslutet vinner 
laga kraft, och att ersättning för den överlåtna marken erlagts.  

Ersättning för mark skall erläggas till kommunen av fastighetsägaren till Nödinge 2:28. Den 
kommer att utgå i form av fastighetsbildningslikvid. För att få fram en 
fastighetsbildningslikvid har vi använt oss av ortprismaterial, se bilaga N och O.  

I normala fall borde en ersättning utgå till kommunen med ett marginalvärde på 30 % av 
genomsnittsvärdet på mark. Förslagsvis skulle ersättningen vara ca 170 kronor kvm. I detta 
fall nöjer sig Ale kommun med att fastighetsägaren ansöker om och betalar 
förrättningskostnaderna för att ändra fastighetsgränsen. Fastighetsägaren skall då  inte behöva 
erlägga någon ersättning till kommunen i ärendet. 

 

4.3.2 Gemensamhetsanläggningar 

4.3.2.1 Gemensam utfart 

Förrättningen angående gemensam utfart påbörjas med att ansökan från ägaren till någon av 
de ingående fastigheterna, som enligt 18§ 1 st. punkt 1 AL. Alternativt kan kommunen ansöka 
om förrättningen i egenskap av myndighet. 

Syfte med anläggningsförrättningen är att bilda en gemensam utfart för de befintliga 
fastigheterna Nödinge 2:28 och Nödinge 2:30. Vidare skall även de fem tänkta kommunala 
styckningslotterna i anslutning till fastigheterna Nödinge 2:28 och Nödinge 2:30 ingå. 

I enlighet med 15§ AL skall det anges andelstal för såväl utförande som drift. Dessa andelstal 
bör fördelas jämnt emellan de ingående fastigheterna i anläggningen. Styckningslotterna 
anslut och får tilldelat sig andelstal allteftersom de bildas till gemensamhetsanläggningen 
enligt 42 a § AL. 
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Vi anser att andelstal för deltagande fastigheter av rättviseskäl bör fördelas på följande sätt: 

• Utförande med andelstal 1  

• Drift med andelstal 1 

Väsentlighetsvillkoret i 5§ AL anser vi uppfyllt då säkrad tillgång till utfart är av väsentlig 
betydelse för fastigheten. 

Vi anser också att båtnadsvillkoret i 6§ 1 st AL är uppfyllt i och med säkrad tillgång till utfart 
ger en större nytta än kostnaderna och olägenheterna.  

Vi finner inga hinder i opinionsvillkoret för inrättandet av gemensamhetsanläggningen 
avseende gemensam utfart. Detta eftersom fastighetsägarna svårligen kan ha beaktningsvärda 
skäl för att motsätta sig säkerställande av utfart.  

Lokalisering av gemensamhetsanläggningen för gemensam utfart är lokaliserad på bästa 
möjliga sätt för att minska intrånget för fastighetsägarna. Detta medför att 
lokaliseringsvillkoret i 8§ AL är uppfyllt. 

Det är inte tillåtet att inrätta en gemensamhetsanläggning i strid mot plan men då det finns 
mark avsatt för gemensam utfart i planen anser vi att planen följs. Villkoret i 9§ AL är därför 
inget hinder mot förrättningen. 

Markägares skyldighet att avstå utrymme till gemensamhetsanläggningar regleras i 12§ AL.  
Vi kan inte hitta något som pekar på att synnerliga men vilket innebär att inget hindrar ett 
plangenomförande gällande markåtkomst för gemensamhetsanläggningarna.  

Det krävs beslut om tillträde till marken på Nödinge 1:27 för att påbörja utbyggnaden av 
gemensam utfart. Vårt förslag till tillträde, är att detta sker i samband med att 
anläggningsbeslutet vinner laga kraft. 

Ersättning för mark skall utgå till Ale kommun av anläggningssamfälligheten. Mark som 
upplåts till gemensamhetsanläggningar ersätts enligt praxis som genomsnittsvärdet av 
tomtmark. Med hjälp av vårt ortprismaterial, se bilaga N och O, har vi konstaterat att 
ersättningen bör vara 500-600 kronor per kvm mark som upplåts. 

4.3.3 Gemensamt vatten och avlopp 

Syfte med förrättningen är att bilda en gemensam anläggning för vatten och avlopp, vilken 
kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet. I anläggningen skall de befintliga 
fastigheterna Nödinge 2:28 och Nödinge 2:30 delta. Vidare skall även de fem tänkta 
kommunala styckningslotterna i anslutning till fastigheterna Nödinge 2:28 och Nödinge 2:30 
ingå.  

I enlighet med 15§ AL skall det anges andelstal för såväl utförande som drift. Dessa andelstal 
bör fördelas av rättviseskäl likvärdigt emellan de ingående fastigheterna i anläggningen. 
Styckningslotterna anslut och får tilldelat sig andelstal allteftersom de bildas till 
gemensamhetsanläggningen enligt 42a§ AL. Driftkostnader kommer förslagsvis att baseras på 
det verkliga utnyttjandet genom installation av vattenmätare eller liknande.  
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Vi anser att andelstal för deltagande fastigheter lämpligen bör fördelas på följande sätt: 

• Utförande med andelstal 1  

• Drift med andelstal 1 

Säkrad tillgång till vatten- och avloppsledningar skall vara av väsentlig betydelse vilket vi 
finner i väsentlighetsvillkoret 5§ AL är uppfyllt. 

Då säkrad tillgång till vatten- och avloppsledningar ger en större nytta än kostnaderna och 
olägenheterna finner vi att båtnadsvillkoret är uppfyllt enligt 6§ 1 st. AL. 

Fastighetsägarna kan svårligen ha beaktningsvärda skäl för att motsatta sig kommunalt vatten 
och avlopp vilket innebär att opinionsvillkoret inte hindrar ett genomförande. 

Vatten och avloppsledningar för fastigheterna bör förläggas lämpligen i samband med 
utbyggnaden av gemensam väg så att man på ett lätt sätt kan ansluta till den kommunala 
anslutningspunkten.  

I detaljplanen finns inget som motverkar upprättandet av gemensamt vatten och avlopp för 
deltagande fastigheter. 

Skyldighet att avstå utrymme till gemensamhetsanläggningar regleras i 12§ AL. Vi finner det 
inte troligt att synnerliga men kommer att uppstå. Detta innebär att inget hindrar ett 
plangenomförande gällande markåtkomst för gemensamhetsanläggningarna. Det krävs beslut 
om tillträde till marken på Nödinge 1:27 för att påbörja utbyggnaden av gemensamt vatten 
och avlopp. Vårt förslag till tillträde, är att detta sker i samband med att anläggningsbeslutet 
vinner laga kraft. 

Ersättning för underjordiska ledningar är normalt fem till tio procent av genomsnittsvärdet av 
tomtmark. Anläggningssamfälligheten skall erlägga en ersättning om ca 45 kronor per kvm 
mark som tas i anspråk för gemensamhetsanläggningen. 
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4.4 Nödinge 3:20 

4.4.1 Fastighetsbildning 

Enligt genomförandeavtal mellan Doris och Agne Gustavsson, ägare till fastigheten Nödinge 
3:20, nedan kallad fastighetsägare, och Ale Kommun, nedan kallad kommunen, skall 
marköverföring ske i form av fastighetsreglering och avstyckning, se bilaga F.  
Marköverföringar som skall ske är:  

• Marköverföring från Nödinge 3:20 till Nödinge 1:27, blåmarkerat  

• Marköverföring från Nödinge 3:20 till Nödinge 38:2, gulmarkerat  

• Marköverföring till Nödinge 3:20 från Nödinge 1:27, rödmarkerat  

• Marköverföring till Nödinge 3:20 från Nödinge 38:2, , rödmarkerat  

Genomförandeavtalet reglerar även ersättning, tillträdesfrågan och fördelning av 
lantmäterikostnader. Överenskommen ersättning för marköverföringarna är 0 kronor. 

Överenskommen tillträdesdag för överlåten mark sker i och med att genomförandeavtalet blir 
godkänt av kommunfullmäktige i Ale kommun genom beslut senast 2004-03-31 och att 
planen antas av kommunfullmäktige i Ale kommun genom beslut senast 2004-03-31 samt 
därefter vinner laga kraft. 

Fördelning av lantmäterikostnaden enligt avtal är att den skall delas lika mellan parterna 
gällande fastighetsregleringen. 

Vidare medger detaljplanen att fastighetsägaren har rätt att avstycka nio stycken tomter i 
fastigheten Nödinge 3:20 efter att den ombildats.  

4.4.1.1 Fastighetsregleringsförrättningen 

Då ändamålet med marköverföringarna är att genomföra detaljplan och förbättra 
fastighetsindelningen anser vi inte att det bör uppstå hinder för fastighetsregleringarna enligt 3 
kap 2§ FBL . 

Med tanke på att det gäller en ombildning och det finns gällande detaljplan, så anser vi att 
mycket av prövningen redan är gjord i planarbetet. Vi finner inga hinder i 
lämplighetsprövningen 3 kap 1 § FBL som sådan betydelse att det skulle hindra 
fastighetsbildning. Då fastighetsindelningen förbättras skulle undantagsregeln i 3 kap 9§ FBL 
kunna nyttjas. Skulle inte fastigheterna efter marköverföringarna vara varaktigt lämpad för sitt 
ändamål, säger undantagsregeln att fastighetsbildning ändå får äga rum.  

Enligt genomförandeavtal skall servitut säkerställa kommunens rätt att anlägga och bibehålla 
gångväg inom fastigheten Nödinge 3:20. Servitutet skall vara till förmån för Nödinge 38:2 
och belasta fastigheten Nödinge 3:20. Gångvägens lokalisering visas streckad på bilaga F. 
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I samråd med Jörgen Sunden, exploateringsingenjör i Ale kommun diskuterades det en rakare 
sträckning av gångstigen. Vilket vi inte kan se något hinder till om bara de topologiska 
förhållandena i naturen medger detta.   

Enligt genomförande avtal skall marken som överlåts vara fri från belastningar.  

Servitut/belastningar finns det inga uppgifter på, möjligt att det kan finnas avtalsservitut som 
inte är inskrivna eller officialservitut bildade tidigare än år 1972 som vi inte har hittat. 

Då lokaliserade avtalsservitut automatisk upphör vid fastighetsreglering, kommer den 
kommunala marken överlåtas utan belastningar till de mottagande fastigheterna.  

Genomförandeavtal som har slutits mellan Ale kommun och fastighetsägare till Nödinge 3:20 
skall fungera som överenskommelse gällande fastighetsregleringen.  

Då genomförandeavtalet enligt 5 kap 18§ FBL också är en överenskommelse mellan parterna 
krävs ingen prövning mot enskilda intressen. Prövning om det är möjligt att tillämpa 
överenskommelsen måste dock ske. Det som prövas är panträttshavarnas intressen. 

Vi anser att oskadlighetsprövning för panträttshavarna är möjlig, då regleringen är utan 
väsentlig betydelse för dessa.  

Överenskommen tillträdesdag för överlåten mark sker i och med att genomförandeavtalet blir 
godkänt av kommunfullmäktige i Ale kommun genom beslut senast 2004-03-31 och att 
planen antas av kommunfullmäktige i Ale kommun genom beslut senast 2004-03-31 samt 
därefter vinner laga kraft. 

Överenskommen ersättning för marköverföringarna är 0 kronor enligt gällande avtal. 

4.4.1.2 Avstyckningsförrättning 

Fastighetsägaren skall enligt gällande genomförandeavtal bekosta avstyckningen av de nio 
nya tomterna som skall upprättas inom fastigheten Nödinge 3:20. Se kartbilaga F . 

Förrättningen angående avstyckning av tomter påbörjas med en skriftlig ansökan från 
fastighetsägaren till Nödinge 2:17 detta enligt 10 kap 6§ FBL. Förrättningen kan även sökas 
av eventuell köpare till styckningslott inom fastigheten, med stöd av köpekontrakt. 

Då området är planlagt är prövningen normalt av mindre betydelse vid fastighetsbildningen 
eftersom den får anses vara gjord i planen.  

Kravet i 3 kap 1§ FBL på god fastighetsteknisk kvalitet anser vi vara uppfyllda, då hänsyn 
tagits till belägenhet, storlek, tillgång till väg samt vatten och avlopp. Då det enligt 
detaljplanen skall finnas kommunalt vatten och avlopp i området anser vi frågan är löst på 
bästa tänkbara sätt.  

För att säkra tillgången till vägar har utfartsbehovet reglerats i planen samt 
genomförandeavtalet. För de fastigheter som inte har tillgång till utfart på lokalgata kommer 
det att bildas gemensamhetsanläggning enligt AL. 
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Det kommer att bli en ökning av trafik i exploateringsområdet, vilket i sin tur ger ökade 
bullerstörningar och en ökning av andra risker i trafik. Detta anser vi inte upplevs som något 
problem då vägarna efter ombyggnad kommer att lämpa sig väl för ändamålet.  

Vi finner inte skäl till att ställa högre krav på varaktighet när det gäller fastighetsindelningen 
än vad som skall motsvaras av samhällsutvecklingen och därmed ges en sammanhängande 
förändringar i markanvändningen. Då exploateringen är planlagd och innebär förtätning av 
bostäder i området Nödinge Vimmersjön anser vi att kravet på varaktighet är uppfyllt.  

Vi anser att aktualitetsbedömning har skett genom planen om fastighetsbildning sker i 
överensstämmelse med planen. 

Vi finner inga hinder i lämplighetsprövningen som sådan betydelse att det skulle hindra 
fastighetsbildning.  

4.4.2 Gemensamhetsanläggning 

4.4.2.1 Gemensam utfart 

Gemensamhetsanläggning skall bildas för gemensam utfart för de tre påtänkta tomterna i 
norra delen av fastigheten. Vi anser också att det är lämpligt att fastigheten Nödinge 3:20 
själv ingår i denna gemensamhetsanläggning. Se bilaga G, grön markerad. 

Enligt 15 § AL skall andelstal anges för både utförande och drift. Dessa bör fördelas jämnt av 
rättviseskäl emellan den befintliga fastigheten Nödinge 3:20 och styckningslotterna i norr 
delen fastigheten. Styckningslotterna får ha tilldelat sig andelstal allteftersom de bildas och 
ansluts till gemensamhetsanläggningen enligt 42a§ AL. 

Vi anser att andelstal för deltagande fastigheter lämpligen bör fördelas på följande sätt: 

• Utförande med andelstal 1  

• Drift med andelstal 1 

Vi anser att väsentlighetsvillkoret i 5§ AL är uppfyllt eftersom säkrad tillgång till utfart är av 
väsentlig betydelse för fastigheten. 

Båtnadsvillkoret i 6§ AL 1 st anser vi också vara uppfyllt i och med säkrad tillgång till utfart 
ger en större nytta än kostnaderna och olägenheterna.  

Vi finner inga hinder i opinionsvillkoret för inrättandet av gemensamhetsanläggningen 
avseende gemensam utfart. Detta eftersom fastighetsägarna svårligen kan ha beaktningsvärda 
skäl för att motsätta sig gemensam utfart.  

Vi anser att eftersom gemensamhetsanläggningen gör att en bra gemensam utfart bildas ser vi 
inget som hindrar genomförandet av detta i lokaliseringsvillkoret i 8 § AL. Inte heller finner 
vi något bättre alternativ då dessa skulle kräva att mer utrymme tas i anspråk. 

Fastighetsägares skyldighet att avstå utrymme till gemensamhetsanläggningar regleras i 12§ 
AL.  Vi kan inte hitta något som pekar på att synnerliga men vilket innebär att inget hindrar 
ett plangenomförande gällande markåtkomst för gemensamhetsanläggningarna.  
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Lantmäterimyndigheten bör i förrättningen ta ett beslut som gör att den befintliga utfarten, 
vilken är fast egendom till Nödinge 2:17, ombildas till att bli ett tillbehör till 
gemensamhetsanläggningen enligt 12a§ AL.  

Det krävs inget beslut om tillträde till mark på Nödinge 3:20 för fastighetsägaren att påbörja 
utbyggnaden av gemensam utfart då denne äger marken. Detta är under förutsättning att ingen 
mark som skall ingå i anläggningen överlåtits. Har mark som skall ingå i anläggningen 
överlåtits, krävs normalt att anläggningsbeslut har vunnit laga kraft och att ersättning betalats 
för att tillträde ska få ske. Vårt förslag till tillträde, i det senare fallet, är att detta sker i 
samband med att anläggningsbeslutet vinner laga kraft. 

Ersättning för mark är ej aktuellt då fastighetsägaren själv bygger och bekostar anläggningen 
på egen mark.  

4.4.2.2 Gemensamt vatten och avlopp 

Förrättningen angående gemensamt vatten och avlopp för de ovan påtänkta tomterna påbörjas 
med att ansökan från fastighetsägaren 3:20, som enligt gällande genomförandeavtal ska 
ansöka om förrättningen, inkommer till lantmäterimyndigheten med stöd av 17 § AL 1 st. Det 
gemensamma nätet skall anslutas till kommunens nät i punkt VA, bilaga E. 

I nuläge har fastighet Nödinge 3:20 enskilt vatten och avlopp. Fastigheten bör istället ingå i 
gemensamhetsanläggningen för att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  

Enligt 15 § AL skall andelstal anges för både utförande och drift. Dessa bör fördelas jämt 
emellan den befintliga fastigheten Nödinge 3:20 och de styckningslotterna i norra delen av 
fastigheten. Styckningslotterna får ha tilldelat sig andelstal allteftersom de bildas och ansluts 
till gemensamhetsanläggningen enligt 42 a§ AL. Av rättviseskäl bör driftkostnaderna fördelas 
på det verkliga utnyttjandet av anläggningen. Fördelningen bör i första hand ske genom att 
avgifter uttages för utnyttjandet medan andelstalet fördelar kostnaden först i andra hand. 
Andelstalet kommer då att användas som fördelningsnyckel endast om problem uppstår, 
exempelvis då en vattenmätare går sönder. 

Vi anser att andelstal för deltagande fastigheter av rättviseskäl lämpligen bör fördelas på 
följande sätt: 

• Utförande med andelstal 1  

• Drift med andelstal 1 

Säkrad tillgång till vatten- och avloppsledningar skall vara av väsentlig betydelse vilket vi 
finner i väsentlighetsvillkoret 5 § AL är uppfyllt. 

Då säkrad tillgång till vatten- och avloppsledningar ger en större nytta är kostnaderna och 
olägenheterna finner vi att båtnadsvillkoret är uppfyllt enligt 6§ AL 1 st 

Vi finner inga hinder i opinionsvillkoret för inrättandet av gemensamhetsanläggningen 
avseende gemensam vatten och avlopp. Detta eftersom fastighetsägarna svårligen kan ha 
beaktningsvärda skäl för att motsätta sig gemensam vatten och avlopp enligt 7 § AL 1 st 
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Vatten och avloppsledningar för fastigheterna bör förläggas lämpligen i samband med 
utbyggnaden av gemensam väg och utmed den nya tomtgränsen för styckningslotten närmast 
anslutningspunkten. Detta för att man på ett lätt sätt kan ansluta till den kommunala 
anslutningspunkten utmed Gamla Kilandavägen.  

I detaljplanen finns inget som motverkar upprättandet av gemensamt vatten och avlopp för 
fastighetsägaren Nödinge 3:20. 

Fastighetsägares skyldighet att avstå utrymme till gemensamhetsanläggningar regleras i 12 § 
AL. Vi hittar inte något synnerligt men, för ett plangenomförande gällande markåtkomst för 
gemensamhetsanläggningarna.  

Det krävs inget beslut om tillträde till mark på Nödinge 3:20 för fastighetsägaren att påbörja 
utbyggnaden av gemensamt vatten och avlopp. Förutsatt att ingen mark som skall ingå i 
anläggningen överlåtits. Har mark som skall ingå i anläggningen överlåtits, krävs normalt att 
anläggningsbeslut har vunnit laga kraft och att ersättning betalats för att tillträde ska få ske. 
Vårt förslag till tillträde, i det senare fallet, är att detta sker i samband med att 
anläggningsbeslutet vinner laga kraft.  

Kostnaderna för gemensamhetsanläggning gällande ledningar står fastighetsägaren ensam 
kostnaderna för utbyggnad. Detsamma gäller ersättning för mark som inte är aktuellt då 
fastighetsägaren själv bygger och bekostar anläggningen på egen mark. 

4.4.2.3 Gemensam parkering 

Enligt genomförandeavtal skall fastighetsägaren och kommunen gemensamt ansöka om att 
inrätta gemensamhetsanläggning för parkering i södra delen av fastigheten Nödinge 3:20. Se 
Bilaga F, blå markerad. 

Förrättningskostnaderna samt andelstal för anläggningens utförande och drift/underhåll, skall 
fördelas med lika andel på varje fastighet som anslut enligt genomförandeavtalet mellan 
kommun och fastighetsägaren. Om förrättningen ställs in kommer kostnaderna att delas 
mellan fastighetsägaren och kommunen, enligt 29§ AL och 2 kap 6§ FBL. 

Vi finner inte att tillgång till gemensam parkering är av väsentlig betydelse för några av 
styckningslotterna och att väsentlighetsvillkoret 5 § AL inte går att uppfylla. Detta på grund 
av att det enligt planen är utsatt utrymme för garage inom styckningslotterna. Utan 
överenskommelse enligt 16 § AL angående väsentlighetsvillkoret kan det inte upprättas en 
gemensamhetsanläggning för gemensam parkering.  

Båtnadsvillkoret enligt 6§ 1 st. AL är tvingande, och vi finner att nyttan inte är större än 
kostnaderna och olägenheterna för inrättandet av den gemensamma parkeringen. Vi kan inte 
se någon möjlighet till att båtnadsvillkoret går att uppfylla. 

Vår slutsats är att gemensamhetsanläggning för gemensam parkering inte uppfyller de krav 
som ställs i AL och då inte går att genomföra. I och med detta ställningstagande finner vi 
ingen anledning för vidare utredning. 
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Noterat: Fastighetsägaren har i avtalet gått med på att upprätta och bekosta byggandet av 
gemensam parkering, vilket innebär att den kommer att upprättas. 

 

4.4.3 Allmän plats 

Fastighetsägaren är enligt genomförandeavtalet ålagd att ekonomiskt medverka till 
utbyggnaden av allmän platsmark.  

4.4.4 Anläggningsavgift för vatten och avlopp 

Fastighetsägaren skall erlägga anläggningsavgift när anslutning av styckningslotterna sker för 
vatten och avlopp enligt gällande taxa. För de tre tomterna i norr kommer avgiften att 
reduceras eftersom fastighetsägaren bygger ett gemensamt nät. 

4.4.5 Exploateringsbidrag 

Exploateringsbidrag skall erläggas av fastighetsägaren till kommunen för varje nytillkommen 
tomt. Betalning kommer att ske mot faktura när respektive ny tomt antingen säljs eller blir 
beviljade bygglov. 
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4.5 Nödinge 3:25 

4.5.1 Fastighetsbildning 

Marköverföring skall ske från Ale Kommuns fastighet Nödinge 1:27 till Nödinge 3:25 Enligt 
genomförandebeskrivningen skall avtal angående marköverföringen träffas mellan kommunen 
och ägare till Nödinge 3:25. Mark som skall överföras är rödmarkerad på bilaga H. 
Ändamålet med marköverföringen är att förbättra fastighetsindelningen. Fastighetsägaren 
skall även flytta sitt staket utmed Gamla Kilandavägen som han annekterat av Ale 
Kommunen.  

4.5.1.1 Fastighetsregleringsförrättningen 

Marköverföringens ändamål är att genomföra detaljplanen vilket medför att inga hinder bör 
uppstå för fastighetsregleringarna enligt 3 kap 2§ FBL.  

Med tanke på att det gäller en ombildning och det finns gällande detaljplan, så anser vi att 
mycket av prövningen redan är gjord i planarbetet. Vi finner inga hinder i 
lämplighetsprövningen 3 kap 1§ FBL som sådan betydelse att det skulle hindra 
fastighetsbildning. Då fastighetsindelningen förbättras i förhållande till plan skulle 
undantagsregeln i 3 kap 9§ FBL kunna nyttjas.  

Avtal mellan kommun och ägare till fastigheten Nödinge 3:25 har inte ännu träffats. 
Överenskommelse enligt 5 kap 18§ FBL är därför inte aktuellt. 

Båtnadsvillkoret i 5 kap 4§ 1 st FBL anser vi vara uppfyllt då fastighetsindelningen blir 
lämpligare då fastighetsgräsen efter fastighetsregleringen kommer att angränsa till väg.  
Fastigheten har fått utfartsförbud mot Gamla Kilandavägen i detaljplanen, och skall ha sin 
utfart mot Spejarstigen istället. För närvarande ligger det en bit mark som är kommunal utmed 
Spejarstigen. Denna bit marken måste fastighetsägaren åka över för att komma åt sin mark. 
För att säkerställa rätt till utfart har fastighetsägaren erbjudits att köpa marken av kommunen.  

Detta kan även sägas gälla för förbättringsvillkoret i 5 kap 5§ 1 st FBL då fastigheten har 
utfartsförbud mot Gamla Kilandavägen och förbättras om fastigheten kommer att angränsa till 
Spejarstigen istället för mot Nödinge 1:27.  

Kravet på planmässighet som finns i 5 kap 6§ 1 st FBL skall följas vid förrättningen eftersom 
gällande detaljplan finns. 

Byggnadsskyddet i 5 kap 7§ 1 st FBL är inte aktuellt då fastigheten Nödinge 3:25 skall 
tillföras obebyggd kommunal mark. 

Vid vår prövning av fastighetsskyddet i 5 kap 8§ FBL kom vi fram till att 
fastighetsregleringen inte medför en betydande ökning av graderingsvärdet för fastigheten. 
Ökningen medför då inte någon avsevärd olägenhet för fastighetsägaren. En sådan 
sammansättning och utformning bevaras att fastigheten fortfarande är lämplig för sitt 
ändamål. 
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Vårt förslag till tillträde, är att detta sker i samband med att fastighetsbildningsbeslutet vinner 
laga kraft, och att ersättning för den överlåtna marken erlagts.  

Ersättning för mark skall erläggas till kommunen av fastighetsägaren till Nödinge 3:25. Den 
kommer att utgå i form av fastighetsbildningslikvid. För att få fram en 
fastighetsbildningslikvid har vi använt oss av ortprismaterial, se bilaga N och O.  

I normala fall borde en ersättning utgå till kommunen med ett marginalvärde på 30 % av 
genomsnittsvärdet på mark. Förslagsvis skulle ersättningen vara ca 170 kronor kvm. I detta 
fall nöjer sig Ale kommun med att fastighetsägaren ansöker om och betalar 
förrättningskostnaderna för att ändra fastighetsgränsen. Fastighetsägaren skall då inte behöva 
erlägga någon ersättning till kommunen i ärendet. 
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4.6 Nödinge 3:31 

4.6.1 Fastighetsbildning 

Marköverföring skall ske från kommunen Nödinge 1:27 till Nödinge 3:31 Enligt 
genomförandebeskrivningen skall avtal angående marköverföringen träffas mellan kommunen 
och ägare till Nödinge 3:31. Området som berörs av fastighetsregleringen är rödmarkerat på 
bilaga I. Syftet med fastighetsregleringen är att förbättra fastighetsindelningen, bland annat på 
grund av att fastighetsägaren i dagsläget har del av sitt garage utanför sin tomtgräns. 

4.6.1.1 Fastighetsregleringsförrättningen 

Ändamålet med marköverföringen är att genomföra detaljplanen och vi anser att inga hinder 
bör uppstå för fastighetsregleringarna enligt 3 kap 2§ FBL.  

Med tanke på att det gäller en ombildning och det finns gällande detaljplan, så anser vi att 
mycket av prövningen redan är gjord i planarbetet. Vi finner inga hinder i 
lämplighetsprövningen 3 kap 1§ FBL som sådan betydelse att det skulle hindra 
fastighetsbildning. Då fastighetsindelningen förbättras i förhållande till plan skulle 
undantagsregeln i 3 kap 9§ FBL kunna nyttjas.  

I dagsläge har fastighetsägaren ett befintligt arrendeavtal på stugor som ligger på kommunal 
mark strax ovanför hans mark. För att detta arrendeavtal skall upphöra, då kommunen skall 
expandera på stugmarken och där bilda nya tomter, får fastigheten Nödinge 3:31 mark för att 
förbättra sin fastighetsindelning, detta om han river stugorna. 

Avtal mellan kommun och ägare till fastigheten Nödinge 3:31 har ännu inte träffats. 
Överenskommelse enligt 5 kap 18§ FBL är därför inte aktuellt. 

Båtnadsvillkoret i 5 kap 4§ 1 st FBL anser vi vara uppfyllt då fastighetsindelningen blir 
lämpligare då fastighetsgräsen efter fastighetsregleringen inte kommer att gå igenom garaget 
på fastigheten Nödinge 3:31.    

Detta kan även sägas gälla för förbättringsvillkoret i 5 kap 5§ 1 st FBL då fastighetsgränsen 
efter fastighetsregleringen inte kommer att gå igenom garaget på fastigheten Nödinge 3:31.    

Kravet på planmässighet som finns i 5 kap 6§ 1 st FBL skall följas vid förrättningen eftersom 
gällande detaljplan finns. 

Byggnadsskyddet i 5 kap 7§ 1 st FBL är inte aktuellt då den del av byggnaden som ligger i 
området som skall överföras från kommunen, tillhör den mottagande fastigheten Nödinge 
3:31. 

Vid vår prövning mot fastighetsskyddet enligt 5 kap 8§ FBL drog vi slutsatsen att 
fastighetsregleringen inte medför en större ökning av graderingsvärdet. Detta då mark som 
skall överföras till fastighetsägaren till stor del består av berg. Ökningen leder därför inte till 
någon avsevärd olägenhet för fastighetsägaren. Fastigheten har också kvar en sådan 
sammansättning och utformning att den alltjämt är lämplig för sitt ändamål. 
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Vårt förslag till tillträde, är att detta sker i samband med att fastighetsbildningsbeslutet vinner 
laga kraft, och att ersättning för den överlåtna marken erlagts.  

Ersättning för mark skall erläggas till kommunen av fastighetsägaren till Nödinge 3:31. Den 
kommer att utgå i form av fastighetsbildningslikvid. För att få fram en 
fastighetsbildningslikvid har vi använt oss av ortprismaterial, se bilaga N och O.  

I normala fall borde en ersättning utgå till kommunen med ett marginalvärde på 30 % av 
genomsnittsvärdet på mark. Förslagsvis skulle ersättningen vara ca 170 kronor kvm. I detta 
fall nöjer sig Ale kommun med att fastighetsägaren ansöker om och betalar 
förrättningskostnaderna för att ändra fastighetsgränsen. Fastighetsägaren skall då inte behöva 
erlägga någon ersättning till kommunen i ärendet. 
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4.7 Nödinge 27:2 

4.7.1  Fastighetsbildning 

Enligt genomförandeavtal mellan Magnus och Veronica Yverås, tidigare ägare till fastigheten 
Nödinge 27:2, nedan kallad fastighetsägare, och Ale Kommun, nedan kallad kommunen, skall 
marköverföring ske i form av fastighetsreglering, markerad röd på bilaga J. Syftet med 
marköverföringen är att förbättra fastighetsindelningen och möjliggöra fastighetsdelning på 
fastigheten.  

Noterat: Genomförandeavtal gäller även för den nya ägaren till fastigheten Nödinge 27:2. 

Marköverföring som skall ske är:  

• Marköverföring från Nödinge 1:27 och 38:2 till Nödinge 27:2 

Genomförandeavtalet reglerar även ersättning, tillträdesfrågan och fördelning av 
lantmäterikostnader. Överenskommen ersättning för marköverföringarna är 8 000 kronor 
vilken skall erläggas inom fyra veckor från det att genomförandeavtalet blivit giltigt. Tillträde 
till den överlåtna marken får ske så snart ersättningen är erlagd. 

Lantmäterikostnaden skall enligt genomförandeavtalet erläggas fastighetsägare gällande 
fastighetsregleringen. Fastighetsägaren ansvarar också för att ansöka om och bekosta 
avstyckningen av de tre nya tomterna som skall upprättas inom fastigheten. 

4.7.1.1 Fastighetsregleringsförrättningen 

Området som överlåts skall enligt genomförandeavtalet, överlåtas i befintligt skick och vara 
fritt från penninginteckningar och andra belastningar. Avtalsservitut upphör automatisk vid 
fastighetsreglering, och marken kommer överlåtas utan belastningar i enlighet med avtal. 

Ändamålet med marköverföringarna är att genomföra detaljplanen och det bör inte uppstå 
hinder för fastighetsregleringarna enligt 3 kap 2§ FBL . 

Med tanke på att det gäller en ombildning och det finns gällande detaljplan, så anser vi att 
mycket av prövningen redan är gjord i planarbetet. Vi finner inga hinder i 
lämplighetsprövningen 3 kap 1§ FBL som sådan betydelse att det skulle hindra 
fastighetsbildning.  

De lokaliserade officialrättigheten i området skall upphävas, för att befria området från 
belastning. 

Genomförandeavtal som har slutits mellan Ale kommun och fastighetsägare till Nödinge 27:2 
skall fungera som överenskommelse gällande fastighetsregleringen.  

Då genomförandeavtalet enligt 5 kap 18 § FBL också är en överenskommelse mellan parterna 
krävs ingen prövning mot enskilda intressen. Prövning om det är möjligt att tillämpa 
överenskommelsen måste dock ske. Det som prövas är panträttshavarnas intressen. 

56 



Genomförandeutredning, Vimmersjön- södra, etapp 1. 

 
 
Vi anser att oskadlighetsprövning för panträttshavarna är möjlig, då regleringen är utan 
väsentlig betydelse för dessa.  

För att överenskommen tillträdesdag skall få tillämpas krävs först att genomförandeavtalet 
blir godkänt av kommunfullmäktige i Ale kommun genom beslut senast 2004-03-31 och att 
planen antas av kommunfullmäktige i Ale kommun genom beslut senast 2004-03-31 samt 
därefter vinner laga kraft. Därefter får tillträdet ske för den överlåtna marken så snart 
ersättningen är erlagd. 

Överenskommen ersättning för marköverföringarna är 8000 kronor enligt gällande avtal. 
Förfallodag för ersättning är fyra veckor från det att genomförandeavtalet blivit giltigt.  

4.7.1.2 Avstyckningsförrättning 

Förrättningen angående avstyckning av tomter påbörjas med en skriftlig ansökan från 
fastighetsägaren till Nödinge 27:2 eller från eventuell köpare av styckningslott enligt 10 kap 
6§ FBL. Se kartbilaga J för placering av styckningslotter. 

Då området är planlagt är prövningen normalt av mindre betydelse vid fastighetsbildningen 
eftersom den får anses vara gjord i planen.  

Kravet i 3 kap 1§ FBL på god fastighetsteknisk kvalitet anser vi vara uppfyllda, då hänsyn 
tagits till belägenhet, storlek, tillgång till väg samt vatten och avlopp. Då det enligt 
detaljplanen skall finnas kommunalt vatten och avlopp i området anser vi frågan är löst på 
bästa tänkbara sätt.  

För att säkra tillgången till vägar har utfartsbehovet reglerats i planen samt 
genomförandeavtalet och anläggningsförrättning enligt AL är att vänta inom kort. 

Vi finner inte skäl till att ställa högre krav på varaktighet när det gäller fastighetsindelningen 
än vad som skall motsvaras av samhällsutvecklingen och därmed ges en sammanhängande 
förändringar i markanvändningen. Då exploateringen är planlagd och innebär förtätning av 
bostäder i området Nödinge Vimmersjön anser vi att kravet på varaktighet är uppfyllt.  

Vi anser att aktualitetsbedömning har skett genom planen om fastighetsbildning sker i 
överensstämmelse med planen. 

Vi finner inga hinder i lämplighetsprövningen som sådan betydelse att det skulle hindra 
fastighetsbildning.  

4.7.2 Gemensamhetsanläggning 

4.7.2.1 Gemensam utfart 

Gemensamhetsanläggning skall bildas för gemensam utfart för de tre påtänkta tomterna i 
fastigheten. Se kartbilaga K, grön markering. Fastigheterna Nödinge 27:2 och Nödinge 27:1 
skall också ingå i gemensamhetsanläggningen. 
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Anläggningsförrättningen angående gemensam väg bör ske i samband med 
fastighetsregleringen för att upphäva det befintliga officialservitutet för samma ändamål. 

Fastighetsägaren skall bekosta inrättande av gemensamhetsanläggning avseende gemensam 
utfart för Nödinge 27:2 och styckningslotterna som skall bildas inom fastigheten. 
Fastighetsägaren skall också ensam stå kostnaderna för upprustning/utbyggnad av den 
gemensamma vägen. 

Enligt 15§ AL skall andelstal anges för både utförande och drift. Dessa bör av rättviseskäl 
fördelas jämnt emellan den befintliga fastigheten Nödinge 27:2 och styckningslotterna i 
fastigheten samt Nödinge 27:1. Styckningslotterna får ha tilldelat sig andelstal allteftersom de 
bildas och ansluts till gemensamhetsanläggningen enligt 42 a§ AL. 

Vi anser att andelstal för deltagande fastigheter lämpligen bör fördelas på följande sätt: 

• Utförande med andelstal 1  

• Drift med andelstal 1 

Vi anser att väsentlighetsvillkoret i 5§ AL är uppfyllt eftersom säkrad tillgång till utfart är av 
väsentlig betydelse för fastigheterna. 

Båtnadsvillkoret i 6§ AL 1 st anser vi också vara uppfyllt i och med säkrad tillgång till utfart 
ger en större nytta än kostnaderna och olägenheterna.  

Vi finner inga hinder i opinionsvillkoret för inrättandet av gemensamhetsanläggningen 
avseende gemensam utfart. Detta eftersom fastighetsägarna svårligen kan ha beaktningsvärda 
skäl för att motsätta sig ett säkerhetsställande av utfart enligt 7 § AL 1 st 

Skall gemensamhetsanläggningen tillgodose alla fem fastigheterna, ser vi inte att en bättre och 
lämpligare lokalisering går att finna. Vi ser därför inget som hindrar genomförandet av 
gemensamhetsanläggningen i lokaliseringsvillkoret i 8§ AL.  

Inrättandet av gemensamhetsanläggningen medför att mark tas i anspråk inom Nödinge 27:1. 
Kommunen har därmed åtagit sig att, om det är möjligt, träffa en överenskommelse med 
ägaren av fastigheten Nödinge 27:1. Överenskommelsen skulle innebära att området upplåstas 
till blivande gemensamhetsanläggning. 

Saknas överenskommelse i fallet kan marken tvångsförvärvas enligt 12§ AL där skyldigheten 
att avstå utrymme till gemensamhetsanläggningar regleras. 

Vi kan inte hitta något som pekar på att synnerliga men, vilket inte hindrar ett 
plangenomförande gällande markåtkomst för gemensamhetsanläggningarna.  

Lantmäterimyndigheten bör i förrättningen ta ett beslut som gör att den befintliga utfarten, 
vilken är fast egendom till Nödinge 27:2, ombildas till att bli ett tillbehör till 
gemensamhetsanläggningen enligt 12a§ AL.  

Tillträdesbeslut krävs för att fastighetsägaren skall kunna upprätta den del av anläggningen 
som är belägen på Nödinge fastigheten 27:1. För att tillträde skall kunna ske krävs att 
anläggningsbeslut har vunnit laga kraft och att ersättning erlagts. 
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Det krävs däremot inget beslut om tillträde för fastighetsägaren till mark på Nödinge 27:2 att 
påbörja utbyggnaden av gemensam utfart då denne äger marken. Detta är under förutsättning 
att ingen mark som skall ingå i anläggningen överlåtits. Har mark som skall ingå i 
anläggningen överlåtits, krävs även här att anläggningsbeslutet har vunnit laga kraft och att 
ersättning betalats för att tillträde ska få ske.  

Vårt förslag till tillträde är därför att detta sker i samband med att anläggningsbeslutet vinner 
laga kraft. 

Ersättning för fastighetsägarens mark är inte aktuellt då fastighetsägaren själv bygger och 
bekostar anläggningen på egen mark. Däremot skall ersättning, förslagsvis med en summa av 
500-600 kronor per kvm, för mark som tagits i anspråk till gemensamhetsanläggning, åtgå till 
fastighet Nödinge 27:1. Ersättningen är framtagen med hjälp av ortprismaterialet på bilaga N 
och O.  

4.7.2.2 Gemensamt vatten och avlopp 

Fastigheten Nödinge 27:2 har i nuläge enskilt vatten och avlopp. Fastigheten bör istället ingå i 
gemensamhetsanläggningen för att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  

Fastighetsägaren skall ensam stå kostnaderna för utbyggandet och inrättandet av 
gemensamhetsanläggning gällande ledningar.  

Enligt 15§ AL skall andelstal anges för både utförande och drift. Dessa bör fördelas av 
rättviseskäl jämt emellan den befintliga fastigheten Nödinge 27:2 och de styckningslotter, 
som skall uppföras på fastigheten. Styckningslotterna får tilldelat sig andelstal allt efter hand 
de bildas och ansluts till gemensamhetsanläggningen enligt 42 a§ AL. Av rättviseskäl bör 
driftkostnaderna fördelas på det verkliga utnyttjandet av anläggningen. Fördelningen bör i 
första hand ske, genom att avgifter uttages för utnyttjandet medan andelstalet fördelar 
kostnaden först i andra hand. Andelstalet kommer då att användas som fördelningsnyckel 
endast om problem uppstår, exempelvis då en vattenmätare går sönder. 

Vi anser att andelstal för deltagande fastigheter lämpligen bör fördelas på följande sätt: 

• Utförande med andelstal 1  

• Drift med andelstal 1 

Säkrad tillgång till vatten- och avloppsledningar skall vara av väsentlig betydelse vilket vi 
finner i väsentlighetsvillkoret 5§ AL är uppfyllt. 

Då säkrad tillgång till vatten- och avloppsledningar ger en större nytta än kostnaderna och 
olägenheterna finner vi att båtnadsvillkoret är uppfyllt enligt 6§ AL 1 st 

Vi finner inga hinder i opinionsvillkoret för inrättandet av gemensamhetsanläggningen 
avseende vatten och avlopp. Detta eftersom fastighetsägarna svårligen kan ha beaktningsvärda 
skäl för att motsätta sig kommunalt vatten och avlopp enligt 7 § AL 1 st 
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Vatten och avloppsledningar för fastigheterna bör förläggas lämpligen i samband med 
utbyggnaden av gemensam väg. Detta för att man på ett smidigt sätt kan ansluta till den 
kommunala anslutningspunkten.  

I detaljplanen finns inget som motverkar upprättandet av gemensamt vatten och avlopp för 
fastighetsägaren Nödinge 27:2. 

Fastighetsägares skyldighet att avstå utrymme till gemensamhetsanläggningar regleras i 12§ 
AL. Vi hittar inte något synnerligt men, för ett plangenomförande gällande markåtkomst för 
gemensamhetsanläggningen gällande vatten och avlopp.  

Det krävs inget beslut om tillträde till mark på Nödinge 27:2 för fastighetsägaren att påbörja 
utbyggnaden av gemensamt vatten och avlopp. Förutsatt att ingen mark som skall ingå i 
anläggningen överlåtits. Har mark som skall ingå i anläggningen överlåtits, krävs normalt att 
anläggningsbeslut har vunnit laga kraft och att ersättning betalats för att tillträde ska få ske. 
Vårt förslag till tillträde, i det senare fallet, är att detta sker i samband med att 
anläggningsbeslutet vinner laga kraft.  

Ersättning för mark är inte aktuellt då fastighetsägaren själv bygger och bekostar 
anläggningen på egen mark. 

4.7.2.3 Gemensamt dagvatten 

Enligt genomförandeavtal skall fastighetsägaren ansöka om och bekosta inrättandet av 
gemensamhetsanläggning för öppet dike för lokalt omhändertagande av dagvatten inom 
fastigheten se bilaga L. 

I detaljplanen har dikets ursprungliga läge förskjutits, för att på ett lämpigt sätt anslutas till 
vägdike utmed Gamla Kilandavägen, vilket redovisas på bilaga L.  

Andeltal skall anges, både för utförande samt drift, och underhåll enligt 15 § AL. Andelstalen 
av rättviseskäl bör fördelas jämt emellan den befintliga fastigheten Nödinge 27:2 och de 
styckningslotter som skall uppföras på fastigheten. Styckningslotterna får tilldelat sig 
andelstal, allt eftersom de bildas och ansluts till gemensamhetsanläggningen enligt 42 a § AL. 
Vårt förslag till fördelning av andelstal är följande: 

• Utförande med andelstal 1  

• Drift med andelstal 1 

Väsentlighetsvillkoret 5§ AL anses uppfyllt, då tillgång för lokalt omhändertagande av 
dagvatten är av betydelse för fastigheten. 

Tillgång till vatten- och avloppsledningar ger en större nytta är kostnaderna och olägenheterna 
finner vi att båtnadsvillkoret är uppfyllt enligt 6§ AL 1 st. 

Vi finner inga hinder i opinionsvillkoret för inrättandet av gemensamhetsanläggningen 
avseende lokalt omhändertagande av dagvatten. Detta eftersom fastighetsägarna svårligen kan 
ha beaktningsvärda skäl för att motsätta sig ett säkerhetsställande av lokalt omhändertagande 
av dagvatten enligt 7 § AL 1 st 
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Dagvattenledningar för fastigheterna bör förläggas lämpligen enligt bilaga L, för att man på 
ett smidigt sätt kan ansluta till vägdike. Förslaget medför ett smidigt förfarande för att få en 
naturlig avrinning ut till anslutningspunkten utmed Gamla Kilandavägen.    

I detaljplanen finns inget som motverkar upprättandet av lokalt omhändertagande av 
dagvatten för fastighetsägaren Nödinge 27:2. 

Fastighetsägares skyldighet att avstå utrymme till gemensamhetsanläggningar regleras i 12 § 
AL. Vi hittar inte något synnerligt men, för ett plangenomförande gällande markåtkomst för 
gemensamhetsanläggningen gällande lokalt omhändertagande av dagvatten.  

Det krävs inget beslut om tillträde till mark på Nödinge 27:2 för fastighetsägaren att påbörja 
utbyggnaden av lokalt omhändertagande av dagvatten. Ersättning för mark för 
gemensamhetsanläggningen är ej aktuellt då fastighetsägaren själv bygger och bekostar 
anläggningen på egen mark. 

4.7.3  Allmän plats 

Fastighetsägaren skall bidra ekonomiskt till utbyggnaden av allmän platsmark inom 
planområdet. 

4.7.4  Anläggningsavgift för vatten och avlopp 

När anslutning av styckningslotterna och befintlig byggnad sker skall anläggningsavgift 
erläggas för vatten och avlopp enligt gällande taxa. Då fastighetsägaren upprättar ett 
gemensamt nät för tomterna kommer avgiftsreducering ske. 

4.7.5  Exploateringsbidrag 

Exploateringsbidrag skall erläggas av fastighetsägaren till kommunen för varje nytillkommen 
tomt. Betalning kommer att ske mot faktura när respektive ny tomt antingen säljs eller blir 
beviljade bygglov. 

 

61 



Genomförandeutredning, Vimmersjön- södra, etapp 1. 

 
 

4.8 Nödinge 28:1 

4.8.1  Fastighetsbildning 

I genomförandeavtalet mellan Bertil Söderberg och Gunnar Söderberg ägare till fastigheten 
Nödinge 28:1, nedan kallad fastighetsägare, och Ale Kommun, nedan kallad kommunen, har 
villkor för avstyckning av en tomt på fastigheten reglerats. 

Notera: 
I genomförandeavtalet nämns inte att någon marköverföring skall ske. Bilaga M tyder 
däremot att det skall ske. Vi finner inga hinder mot fastighetsbildningen om den skulle 
genomföras. 

4.8.1.1 Avstyckningsförrättning 

Fastighetsägaren ansvarar för att hos lantmäterimyndigheten ansöka om och bekosta alla 
åtgärder inom fastigheten, inklusive avstyckningen av den nya tomten som skall upprättas. Se 
kartbilaga M. 

Förrättningen påbörjas med en skriftlig ansökan från fastighetsägaren till Nödinge 28:1 enligt 
10 kap 6§ FBL. 

Då området är planlagt är prövningen normalt av mindre betydelse vid fastighetsbildningen 
eftersom den får anses vara gjord i planen.  

Kravet i 3 kap 1§ FBL på god fastighetsteknisk kvalitet anser vi vara uppfyllda, då hänsyn 
tagits till belägenhet, storlek, tillgång till väg samt vatten och avlopp. Då det enligt 
detaljplanen skall finnas kommunalt vatten och avlopp i området anser vi frågan är löst på 
bästa tänkbara sätt.  

Då både stamfastighet och styckningslott kommer angränsa till lokalgatan, Spejarstigen, anser 
vi att ingen åtgärd krävs för att säkra utfartsbehovet.  

Vi finner inte skäl till att ställa högre krav på varaktighet när det gäller fastighetsindelningen 
än vad som skall motsvaras av samhällsutvecklingen och därmed ges en sammanhängande 
förändringar i markanvändningen. Då exploateringen är planlagd och innebär förtätning av 
bostäder i området Nödinge Vimmersjön anser vi att kravet på varaktighet är uppfyllt.  

Vi anser att aktualitetsbedömning har skett genom planen om fastighetsbildning sker i 
överensstämmelse med planen. 

Vi finner inga hinder i lämplighetsprövningen som sådan betydelse att det skulle hindra 
fastighetsbildning.  

4.8.2 Gemensamhetsanläggning 

För att fastighetsbildning skall vara möjlig krävs ingen gemensamhetsanläggning. 
Upprättande av gemensamhetsanläggning regleras inte heller i genomförandeavtalet. På grund 
av detta har vi valt att inte utreda ärendet vidare. 
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4.8.3  Anläggningsavgift för vatten och avlopp 

Fastighetsägaren har tidigare erlagt avgift för befintligt bostadshus. När anslutning av 
styckningslotten sker skall anläggningsavgift erläggas för vatten och avlopp enligt gällande 
taxa. 

4.8.4  Exploateringsbidrag 

Exploateringsbidrag skall erläggas av fastighetsägaren till kommunen för varje nytillkommen 
tomt. Betalning kommer att ske mot faktura när respektive ny tomt antingen säljs eller blir 
beviljade bygglov. 
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4.9    Gemensamhetsanläggning allmän plats  

Förrättningen angående bildandet av gemensamhetsanläggning för allmän plats påbörjas med 
ansökan inkommer till lantmäterimyndigheten, detta bör förslagsvis ske av Ale kommun. Det 
är Ale kommun som bygger ut och anlägger de allmänna platserna. Kommunen överlåter 
därefter drift och skötsel till fastighetsägarna. 

Då naturmark inte är någon typ av anläggning kan egentligen inte AL tillämpas. För att 
enskilt huvudmannaskap skall bli genomförbart krävs att även gemensamma vägar behandlas 
i samma ärende. Enligt praxis för äldre lagstiftning var det på detta sätt möjligt att lägga över 
ansvaret för naturmark på fastighetsägarna. Denna praxis har fortsatt gälla även efter 
införandet av AL.     

Enligt 15§ AL skall andelstal anges för både utförande och drift. Dessa bör fördelas av 
rättviseskäl jämt emellan fastigheter som ingår gemensamhetsanläggningen. Vi anser att 
andelstal för deltagande fastigheter lämpligen bör fördelas på följande sätt: 

• Utförande med andelstal 1  

• Drift med andelstal 1 

Vi anser att väsentlighetsvillkoret i 5§ AL är uppfyllt, då tillgång till gemensamma vägar 
inom allmän plats kan ses som väsentlig. 

Båtnadsvillkoret kan anses uppfyllt med tanke på att tillgången till vägarna är av sådan 
betydelse att den uppväger de kostnader och olägenheter som uppstår vid bland annat 
förvaltningen av naturmark. 

Vi finner inga hinder i opinionsvillkoret för inrättandet av gemensamhetsanläggningen 
avseende allmän plats. Detta eftersom fastighetsägarna svårligen kan ha beaktningsvärda skäl 
för att motsätta sig ansvar av gemensamma vägar inom allmän plats enligt 7 § AL 1 st.  

Vi kan inte se att någon bättre och lämpligare lokalisering går att finna, då området är under 
exploatering. Vi ser därför inget som hindrar genomförandet av gemensamhetsanläggningen i 
lokaliseringsvillkoret i 8§ AL.  

Skyldighet att avstå utrymme till gemensamhetsanläggningar regleras i 12§ AL, i detta faller 
är det kommunal mark och Nödinge 3:20 som upplåter mark till anläggning.  Vi kan inte hitta 
något som pekar på att synnerliga men vilket innebär att inget hindrar ett plangenomförande 
gällande markåtkomst för gemensamhetsanläggningarna.  

Det krävs beslut om tillträde till marken så att anläggningssamfälligheten kan påbörja 
förvaltningen av allmän platsmark. Vårt förslag till tillträde, är att detta sker i samband med 
att anläggningsbeslutet vinner laga kraft. 

Ersättning för avstående fastighetsägares mark är aktuellt och den skall utgå i form av 
intrångsersättning. Värderingsprincipen som används är marknadsvärdeminskning eller när 
mindre del av fastighet tas i anspråk utgår marginalvärde som är 30% av genomsnittsvärde.  
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Ersättning skall utgå med förslagsvis ca 170 kronor kvm för mark som tagits i anspråk till 
gemensamhetsanläggning, åtgå till fastighet 3:20 och kommunen. Även till fastigheten 
Nödinge 4:50, utom plan, skall en ersättning om ca 170 kronor kvm utgå. 
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5 Genomförandemotorer 
Marknaden är en av de starkare genomförandemotorerna inom området. För att det över 
huvudtaget skall vara lönsamt att upprätta planen kräver det tillgång, men framför allt 
efterfrågan på nybildade tomter inom området. Efterfrågan på villatomter har ökat kraftigt de 
senare åren i Ale kommun, vilket också går att se i stora delar av Sverige. 

En annan stark genomförandemotor är värdet av de nya byggrätterna. För fastighetsägarna är 
detta en stark och konkret konsekvens av plangenomförandet eftersom det blir en vinst för 
dem. Fastighetsbildningen i sig är ingen genomförandemotor. Däremot har den betydelse vid 
plangenomförandet som ett genomförande medel för att få säkerställd tillgång till fler 
byggrätter. 

En annan genomförandemotor är att bygglov inte beviljas innan planen är genomförd. 
Bygglov kan nämligen vägras enligt 5 kap 8§ PBL fram tills dess att anläggningar för viss 
trafik, vatten, avlopps eller energi har kommit till stånd, för vilken kommunen inte skall vara 
huvudman. I samband med detta bör det nämnas att även kommunens möjlighet att som 
myndighet ansöka om gemensamhetsanläggningar kan ses som en genomförandemotor. I fall 
där ingen vill ansöka om gemensamhetsanläggningen kan detta vara enda möjligheten för att 
planen blir genomförd. 

I viss mån kan även de kostnader som uppstår vid ett plangenomförande, så som vatten och 
avloppsavgifter samt förrättningskostnaderna bli genomförandemotorer. Det kan vara så att en 
fastighetsägare blir tvungen att avstycka och sälja lotten för att bekosta vatten och 
avloppsavgifterna. 

MB innehåller viten, vilka kan användas som påtryckningsmedel så att vatten och 
avloppsfrågan verkligen åtgärdas. 

För fastighetsägare med genomförandeavtal är exploateringsbidraget ytterligare ett 
påtryckningsmedel, då fastighetsägarna ställer säkerhet i form av bankgaranti eller annan av 
kommunen godtagbar säkerhet. Säkerheten kan tas i anspråk av kommunen om inte 
fastighetsägaren uppfyller sitt betalningsåtagande. Säkerheten återlämnas i samma takt som 
exploateringsbidrag erläggs. Det åligger slutligen fastighetsägarna att erlägga slutbetalning av 
exploateringsbidrag inom avtalad tid.  
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6 Slutsatser 
I kapitel 4 klargör vi våra synpunkter och förslag gällande genomförandeutredningen av de 
fastigheter som vi behandlar i vårt examensarbete.  

Vår slutsats efter arbetet med genomförandeutredningen för det planlagda 
exploateringsområdet söder om Vimmersjön, är att den nyupprättade detaljplanen Nödinge 
Vimmersjön, södra etapp 1, är genomförbar i nuvarande skick. För att planen skall vara 
genomförbar krävs att vägar och naturmark förvaltas av en anläggningssamfällighet. Enskilt 
huvudmannaskap är på detta vis möjligt enligt praxis för annan lagstiftning. Vid  en 
rättsprocess med fastighetsägare är det i ett sådant här fall osäkert hur domens utfall blir. Det 
är möjligt att ny praxis enligt Al kommer att uppstå vid en sådan process. 

Vidare har vi en gemensam parkering på Nödinge 3:20 som vi inte tycker är väsentligt, då det 
är planerat i planen plats för biluppställning inom fastigheterna. Notera emellertid att 
fastighetsägaren har godkänt och åtagit sig uppförandet av parkeringen. Detta innebär att 
parkeringen kommer att uppföras enligt fastighetsägarens genomförandeavtal med Ale 
kommun. 

Vi finner att planen är väl genomtänkt avseende fastighetsbildningen för 
exploateringsområdet. Detta medför att fastighetsbildning går att genomföra inom 
planområdet Vimmersjön- södra, etapp 1.  

Slutningen skall det noteras att vi har lagt oss på en ersättningsnivå för mark som är högre än 
Ale kommuns. Detta framkom när vi gjorde en ungefärlig uppskattningen på ersättningen som 
fastighetsägaren till Nödinge 27:2 skall erlägga till Ale kommun. Vi använde oss av 
ortprismetoden när vi tog fram ersättningsnivån,  vilken är den metod som godkänts av 
domstolarna. 
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L  Dagvattenanläggning på Nödinge 27:2 
 

 



M  Marköverföring från Nödinge 28:1 
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O  Ortprismaterial efter gallring 
 
Fastighetsbetäckning Köpedatum Areal Köpesumma Kr / kvm
Nödinge 6:157 2000-12-05 581 150 000 258
Hallbacken 3:25 2001-06-01 2070 140 000 68
Nödinge 2:46 2001-06-21 672 150 000 223
Nödinge 21:1 2001-08-30 1802 240 000 133
Hallbacken 3:26 2002-07-08 1898 160 000 84
Hallbacken 3:16 2002-08-16 1465 170 000 116
Nödinge 5:128 2003-07-17 984 1 360 000 1382
Nödinge 2:30 2004-01-29 1239 425 000 343
Nödinge 5:126 2004-02-12 624 395 000 633
Nödinge 5:127 2004-04-01 654 395 000 604
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