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 i 

Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna 
platser – Planering kontra genomförande  

Sammanfattning 

I denna studie har vi utrett om genomförandet av allmänna platser inom detaljplanelagda 

områden med enskilt huvudmannaskap utförts i enlighet med kommunens intentioner. 

Studien baserades på elva detaljplaner inom tre kommuner i Västra Götalandsregionen där 

planhandlingar granskats och jämförts med de förrättningar som skett på områdena. 

Slutligen besiktigades också områdena för att se hur det blev i verkligheten. Granskningen 

visade att kommunernas intentioner har följts överlag men avvikelser förekommer. Vi kom 

fram till att enskilt huvudmannaskap kan vara en fungerande lösning för att säkerställa 

kommunens intentioner om de använder sig av planbestämmelser för att reglera 

utformningen av allmänna platser i detaljplan.  

En kortare studie av aktuell lagstiftning visar att kommunerna får använda sig av 

planbestämmelser på allmän plats vid enskilt huvudmannaskap i samma grad som 

kommunen skall använda sig av dessa vid kommunalt huvudmannaskap.  

Med ett kommittédirektiv som bakgrund, där det b.la. skall utredas hur tillgängligheten till 

allmänna platser med enskilt huvudmannaskap skall vara, har vi under besiktningen av 

områdena också undersökt hur tillgängligheten faktiskt var. Besiktningen visade att 

tillgängligheten till de allmänna platserna varierade mellan de kommuner vi granskade. 

En enkätundersökning visar att lantmäterimyndigheterna anser att samarbetet med 

kommunerna är för dålig p.g.a. bristande resurser. Lantmäterimyndigheterna har som 

utgångspunkt att följa planbestämmelser gällande utformning av allmänna platser. Det 

förekommer att lantmäterimyndigheterna förbiser prövning av väsentlighet och båtnad i de 

fall detaljplan ligger till grund för förrättningen.  

Övriga slutsatser vi dragit från arbetet är att naturområden som skall vara allmänt 

tillgängliga ej bör ingå i en gemensamhetsanläggning då väsentlighetsvillkoret enligt 

Anläggningslagen, AL kan ifrågasättas. Vi kom också fram till att anläggningsbesluten bör 

utformas mer utförligt för att tydliggöra kostnader och ansvar för fastighetsägare i 

framtiden. 
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City plan where the property owners build and maintain 
the publically accessible places – Planning versus 

implementation 

Summary 

In this bachelor’s thesis we investigate if the implementation of the publically accessible 

places, where the property owners build and maintain these, within a city plan is executed 

along the lines of the municipality directions. The investigation is based upon eleven city 

plans from three different municipalities within the region of Västra Götaland, the city plan 

documents has been examined and compared with the cadastral authority decisions. Finally 

the city plan regions were inspected with the purpose of examining if the implementation 

were done in accordance to the municipalities intentions and the cadastral authority 

decisions. The investigation has shown that the municipalities intentions are generally being 

followed, but certain deviations exist. We found that the places where the property owners 

build and maintain the publically accessible places is a working solution to uphold the 

municipalities intentions if they use terms of conditions more extensively in city plans. 

A brief study of current regulation is presented within this bachelor thesis with the purpose 

to investigate to what extent the municipality can use terms of condition in city plans on 

publically accessible places where the property owners build and maintain these. We found 

that the municipalities can use terms of conditions on common places where the property 

owners build and maintains these to the same extent as the municipalities shall do when it’s 

their responsibility to build and maintain the common places. 

With a committee's terms of reference as background, where among other things an 

investigation about the availability to the common places where the property owners build 

and maintains these are being made, we have also checked how the availability to the 

common places actually was during our inspection. Our inspection showed that the 

availability to the common places varied between the municipalities we inspected. 

Finally a survey has been made out to all land surveying offices in the region of Västra 

Götaland with the purpose of investigating how the cadastral authority cooperates with 

municipalities during the preparations of new city plans and how the cadastral authority 

positions themselves towards city plans with conditions during their decisions. The answers 

from the survey showed that the collaboration between the state cadastral authority and the 
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municipalities city plan department is not sufficient for the purpose of getting a correct trial 

of the city plans. About the terms of conditions within the city plans the survey showed 

that the cadastral authorities mostly follow these. It also showed that the cadastral authority 

don’t examine the essentiality or the economic advantage in some cases when there is a city 

plan which the cadastral authority’s case is based upon. 

Other conclusions we derived from this thesis is that nature environments which shall be 

available for the general population shouldn’t be included in a joint facility because the 

essentiality can be questioned. We also came to the conclusion that the cadastral authority 

decisions should be more precise to clarify the economic and responsibility questions for 

the property owners in the future. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns en möjlighet enligt 4 kap. 7§ Plan- och bygglag, PBL för en kommun att i 

detaljplan bestämma att de inte skall vara huvudman för allmän plats, såsom vägar och 

naturområden, om särskilda skäl finns. Huvudmannaskapet reglerar ansvaret för 

anläggande och drift av allmänna platser. Om kommunen beslutar att inte vara 

huvudman medför det att berörda fastighetsägare inom planområdet ansvarar för att 

allmänna platser iordningsställs, s.k. enskilt huvudmannaskap uppstår.  

För allmänna platser med enskilt huvudmannaskap skall bestämmelser i AL följas. 

Detta medför att en gemensamhetsanläggning ofta bildas där de ingående 

fastigheterna ansvarar för anläggande och drift. Förrättningslantmätaren beslutar i 

anläggningsbeslutet om hur utformningen av de allmänna platserna skall ske.  

Strömstads kommun har visat ett intresse av att få utrett i vilken omfattning 

kommuner har möjlighet att styra utformningen av allmänna platser i detaljplaner med 

enskilt huvudmannaskap. Ett kommittédirektiv1 som utformats av regeringen där man 

bland annat skall utreda hur tillgängligheten till allmänna platser med enskilt 

huvudmannaskap skall vara samt när, hur och av vem genomförandet skall initieras.  

Med dessa förhållanden som bakgrund har vi valt att göra en studie över detaljplaner 

med enskilt huvudmannaskap. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur och i vilken omfattning kommuner i Västra 

Götalandsregionen använder sig av enskilt huvudmannaskap samt hur kommunernas 

intentioner för allmänna platser hanteras i de fall enskilt huvudmannaskap används. 

Dessutom skall det undersökas hur kommunerna säkerställer sina intentioner i dessa 

fall och hur lantmäterimyndigheterna hanterar förrättningar för allmänna platser med 

enskilt huvudmannaskap. 

1.3 Frågeställningar 

Huvudfrågan är att undersöka om enskilt huvudmannaskap är en fungerande lösning 

för att säkerställa kommuners intentioner för de allmänna platserna. En del av detta är 

att ta reda på om och i vilken omfattning kommunerna använder sig av 

planbestämmelser i detaljplanerna för att säkerställa den tänkta utformningen av 

allmänna platser samt att undersöka om verkligheten skiljer sig mot kommunens 

intentioner.  

                                                 
1 Kommittédirektiv (2011:104) 
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Andra frågor att utreda är om det förekommer särskilda skäl för enskilt 

huvudmannaskap och om dessa skäl redovisas i planhandlingarna. Med 

kommittédirektivet som bakgrund skall vi undersöka hur tillgängligheten är till de 

allmänna platserna vid enskilt huvudmannaskap. 

En undersökning av PBL skall göras med syfte att ta reda på i vilken utsträckning 

kommunerna får använda sig av planbestämmelser på allmän plats vid enskilt 

huvudmannaskap. 

En undersökning skall också göras för att ta reda på i vilken utsträckning AL:s regler 

tillämpas av kommuner och lantmäterimyndigheterna i planprocessen samt vid 

bildande av de gemensamhetsanläggningar som följer.  

1.4 Avgränsningar 

Minst 10 detaljplaner inom kommuner i Västra Götalandsregionen skall väljas ut och 

granskas. Samtliga detaljplaner skall använda sig utav enskilt huvudmannaskap för de 

allmänna platserna. Inom planerna skall allmänna platser i form av både naturmark 

och vägar finnas för att kunna göra en bedömning om intentioner och utförande 

skiljer sig mellan olika typer av allmänna platser. Huvudändamålet med detaljplanerna 

skall vara bostäder med flertalet tomter. Detaljplaner skall vara upprättade med äldre 

plan- och bygglag, ÄPBL som grund för att det ännu inte finns tillräckligt många 

detaljplaner som blivit genomförda med PBL som grund. Inom varje planområde 

skall förrättning vara gjord och anläggningarna utförda för att kunna dra slutsatser om 

genomförandet blivit så som kommunen ville. 
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2 Metod 

Examensarbetet har under en period utförts gemensamt av två grupper som arbetat 

med samma frågeställningar men med något olika inriktningar. De båda arbetena 

skulle sedan ha sammanställts i en rapport. På grund av olika anledningar gick inte 

detta och grupperna fick splittras vilket fick följden att respektive grupp fick skriva 

varsin rapport. Den andra gruppens medlemmar är Maja Ivarsson, Rosalie Sandahl 

och Hanna Ternevall. Denna grupp kommer att benämnas Grupp 

Orust/Stenungsund i fortsättningen. 

Detta examensarbete är uppdelat i tre huvudmoment; litteraturstudier av lagtext, 

granskning av planhandlingar och intervjuer samt en informationsinsamling genom en 

enkät till lantmäterimyndigheter. 

I litteraturstudiemomentet studeras böcker, websidor, gällande och äldre lagstiftning 

samt propositioner, lagkommentarer och rättsfall som har betydelse för arbetets syfte.  

I granskningsmomentet skall först en delstudie göras för att undersöka hur 

fördelningen är mellan enskilt och kommunalt huvudmannaskap inom Västra 

Götalandsregionen samt föra statistik över detta. Datainsamlingen tas ifrån de 

detaljplaner som finns tillgängliga på kommunernas hemsidor. Vi ska enbart föra 

statistik över de detaljplaner som vunnit laga kraft under tiden då ÄPBL var tillämplig 

d.v.s. år 1987 till 2010. Orust och Stenungsunds planer skall inte ingå i delstudien då 

Grupp Orust/Stenungsund har valt att undersöka dessa kommuner. Med denna 

statistik som utgångspunkt skall vi välja lämpliga kommuner för vår undersökning. 

Efter att ett urval gjorts skall planhandlingarna granskas för att ta reda på kommunens 

intentioner gällande utformning av allmänna platser. Intentionerna redovisade i 

planhandlingarna skall sedan jämnföras med vad besluten anger i 

lantmäteriförrättningarna.  

Slutligen skall även en besiktning ske till syfte att utreda hur genomförandet har 

utförts och om utförandet skiljer sig från dokumentationerna. Till granskningen och 

besiktningen skall två olika checklistor användas, granskningschecklistan utformas av 

Grupp Orust/Stenungsund.2  

För fördjupning angående kommunernas intentioner skall intervjuer med tjänstemän 

på kommunerna utföras. Som grund för intervjuerna har frågor från en enkät använts. 

Denna enkät framställdes också av Grupp Orust/Stenungsund. 3 

I samband med granskningen av planhandlingarna skall även utredas om 

kommunerna redovisar vilka skäl som ligger till grund för valet av enskilt 

huvudmannaskap och om det överhuvudtaget föreligger några skäl.  

                                                 
2 Se bilaga T 
3 Se bilaga U 
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Varje detaljplan som granskats skall avslutas med en diskussion för hur kommunens 

intentioner följts samt hur tillgängligheten till de allmänna platserna varit. Senare skall 

även en diskussion föras för varje enskild kommun där vi skall beskriva hur det 

fungerar i sin helhet inom respektive kommun. Dessutom skall en sammanfattande 

diskussion göras där vi jämför kommunerna samt diskutera andra frågor som 

uppkommit under arbetet. 

Med syfte att få klarhet i lantmäterimyndigheternas hantering av de förrättningar som 

grundas på detaljplaner med enskilt huvudmannaskap vad gäller allmän plats skall en 

enkät framställas och skickas ut till samtliga lantmäterikontor i Västra 

Götalandsregionen. Enkäten skall innehålla öppna frågor för att ge en bredare och 

tydligare bild över hanteringen. 

2.1 Metodproblem  

Få svarande på den utskickade enkäten. Anledningen till detta är troligtvis att 

lantmäterimyndigheterna ej har haft tid till att svara samt att kontakten med vissa 

kontor har varit problematisk. En annan orsak är att vissa kontor sällan hanterar de 

frågor vi ställt vilket gjort att de inte ansett det nödvändigt att svara. På grund av 

frågornas formuleringar tolkades frågorna olika, vilket i några fall inte gav oss 

relevanta svar.  

Risk finns att för få detaljplaner granskats för att kunna ge korrekta slutsatser för hur 

kommunerna arbetar överlag med de frågeställningar som ställs i denna studie. 

Någon större hänsyn har inte tagits till illustrationskartorna för detaljplanerna vilket 

gjort att vi inte tagit del av vissa intentioner från kommunerna. 

I vissa planer och planhandlingar har det hänvisats till avtal och andra dokument som 

inte alltid funnits tillgängliga, vilket gjort det svårt att få en helhetssyn för kommunens 

intentioner.  

Det fanns begränsningar för den statistik vi förde över fördelningen av 

huvudmannaskapet för detaljplaner då kommunerna inte gjort samtliga detaljplaner 

tillgängliga på deras hemsidor. Vilket kan innebära en missvisande bild över hur 

fördelningen egentligen är.  

Tillgängligheten till detaljplaner på respektive kommuns hemsida blev även ett 

problem under vårt granskningsmoment. Detta ledde till att vi var tvungna att hitta 

detaljplaner på annat håll. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt behandlas och förklaras lagrum och paragrafer som har betydelse för 

vårt arbete. Delar av Plan- och Bygglagen samt Anläggningslagen kommer att 

beskrivas samt vissa begrepp som finns i dessa. Till de lagar och paragrafer som 

studerats har vi även fördjupat oss i förarbeten och lagkommentarer.  

3.1 PBL – Plan och Bygglag 

3.1.1 Allmänt om PBL 

En ny plan- och bygglag antogs den andra maj 2011 som nedan anges PBL. Innan 

denna trädde i kraft gällde plan- och bygglagen från 1987 som nedan anges ÄPBL. 

I Sverige regleras idag planläggningen av mark, vatten och byggande genom PBL.4 

Planläggning är en form av framtidsplanering för användandet av mark- och 

vattenområden inom en kommuns gränser, eller i de fall regionplan används, flera 

kommuners gränser. PBLs regler är således helt inriktade mot kommunernas fysiska 

planering. Närmare bestämt handlar reglerna om hur kommunen kan styra 

bebyggelseutvecklingen inom kommunen genom planläggning och tillståndsprövning. 

”I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 

byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans 

frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 

dagens samhälle och för kommande generationer”.5 

Med detta menas att man vid planläggande skall göra avvägningar mellan enskilda och 

allmänna intressen, att planeringen skall bidra till en långsiktigt hållbar lösning vad 

gäller livsmiljö och att medborgarna skall kunna ha en insyn och påverkan på 

planeringen. 

Planläggningen för mark och vatten är en kommunal angelägenhet6 vilket betyder att 

kommunerna har monopol på planläggningen, kommunerna bestämmer alltså vilka 

planer som skall bli antagna. Regeringen kan dock i vissa falla förelägga en kommun 

om att inom en viss tid anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 

områdesbestämmelser.7 

Det finns fyra olika typer av planer som en kommun kan använda sig av genom PBL; 

regionplan, översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser. Vi går i detta arbete 

enbart närmare in och beskriver planläggningsmetoden detaljplan.   

                                                 
4 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 1kap. 1§. 1p. 
5 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 1kap. 1§ 
6 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 1kap. 2§. 
7 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 11kap. 15§. 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – Planering kontra genomförande 
 

 6 

PBL tar även upp b.la:  

 Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser (PBL 8kap). 

Regler om, och genomförande av åtgärder för; Bygglov, rivningslov och marklov 

(PBL 9-10kap). 

 Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder (PBL 11kap). Regler om överklagande av 

kommunala beslut (PBL 13kap). Skadeersättning och inlösen (PBL 14kap). 

3.1.2 Detaljplan 

Inom kommunen får mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och 

byggnadsverk regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser.8 Detaljplaner 

ersatte de äldre planläggningsmetoderna byggnadsplan och stadsplan. Byggnadsplan 

var först och främst tillämpligt inom områden för fritidsbebyggelse. Stadsplan avsåg 

reglera bebyggelse inom tätort. Detta avsnitt kommer kortfattat beskriva hur 

detaljplaneläggning går tillväga samt vilka dokument planen skall innehålla.  

I en detaljplan görs bedömningar som används till grund för prövning av framtida 

bygglovsärenden vilket förenklar lovhanteringen. Dessa bedömningar går ut på att 

kommunen genom detaljplan prövar om ett mark- eller vattenområde är lämpligt för 

ny bebyggelse eller för bebyggelse som man vill förändra och/eller bevara.9  

Kommunen skall under planprocessen ta ställning till allmänna intressen enligt 2kap 

PBL samt till de s.k. hushållningsbestämmelserna i 3-4 kap Miljöbalken.10  

Kommunen skall bestämma en genomförandetid för detaljplanen. 

Genomförandetiden skall bestämmas vara mellan fem till femton år beroende på hur 

lång tid det tar att genomföra detaljplanen.11 Under genomförandetiden har man i 

princip rätt att bygga utefter vad planen säger då planen är bindande vid prövning av 

lov.12  

Detaljplanens plankarta är den enda juridiskt bindande handlingen. Kommunen måste 

således utforma plankartan så att deras intentioner med detaljplanen blir genomförda. 

Tillsammans med plankartan skall det finnas en beskrivning som redovisar hur 

detaljplanen skall förstås och genomföras. Beskrivningen skall innehålla 

planeringsförutsättningar, planens syfte, planens genomförande (ofta i en separat 

handling, en s.k. genomförandebeskrivning), överväganden som legat till grund för 

planens utformning och avvikelser från översiktsplanen.13 Planbeskrivningen anvisar 

                                                 
8 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 4kap. 1§ 
9 Boverket – Kunskapsbanken. Vad är detaljplan och områdesbestämmelser. 
10 Boverket – Kunskapsbanken. Vad är detaljplan och områdesbestämmelser. 
11 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 4kap. 21§. 1st 
12 Boverket – Kunskapsbanken. Vad är detaljplan och områdesbestämmelser. 
13 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 4kap. 31§. 1st 
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bara hur planen är avsedd att genomföras och inte hur den skall genomföras.14 Detta 

anges också PBL 6kap 1§. 

”Genomförandet av en detaljplan ska grundas på den planbeskrivning som 

kommunen har gjort enligt 4 kap. 31 och 33 §§”.15  

3.1.2.1 Huvudmannaskap för allmän plats 

I en detaljplan skall kommunen bestämma och ange gränserna för allmänna platser, 

kvartersmark och vattenområden.16 Allmän plats definieras som en gata, en väg, en 

park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett 

gemensamt behov.17 

Vanligtvis är kommunen huvudman för de allmänna platserna vilket betyder att de 

ansvarar för iordningställandet och driften av dessa. Kommunen får dock, om 

särskilda skäl föreligger, avsäga sig huvudmannaskapet för en eller flera allmänna 

platser till fastighetsägarna inom planområdet.18  

De särskilda skälen enligt ovan syftar till att kommunen inte utan vidare skall kunna 

avsäga sig huvudmannaskapet. Grunden till detta kommer sig av en proposition19 till 

ÄPBL där departementschefen skriver att avsikten med de särskilda skälen är att 

ansvaret och driften för gator skall fördelas enligt samma principer som tidigare 

lagstiftning. Detta innebär att kommunen skall kunna avsäga sig huvudmannaskapet 

inom områden som använder eller skulle kunna använda byggnadsplan t.ex. områden 

för fritidsbebyggelse.20  

Regeringen gav Lantmäteriet och Boverket i uppdrag att utreda bl.a. tillämpningen av 

enskilt huvudmannaskap. Uppdraget redovisas i Lantmäteriets rapport 2008:6. I 

rapporten redovisas regeringens beslut angående överklaganden där 

huvudmannaskapet ifrågasatts. Redovisningens syfte var att:  

”… ge en bredare och mer nyanserad bild av hur regeringen bedömt 

huvudmannaskapsfrågor.”21  

I rapporten konstaterade Lantmäteriet att om det funnits enskilt huvudmannaskap 

tidigare i samma eller angränsande område så har det accepterats att enskilt 

huvudmannaskap används även för detaljplaner med permanentboende som syfte. Ett 

annat accepterat skäl är att huvudmannaskapet skall vara enhetligt i ett område. Detta 

har accepterats för att minska orättvisor som kan uppstå vid blandat huvudmannaskap 

inom samma område d.v.s. när två intilliggande planområden har olika 

                                                 
14 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 4kap. 33§. 3p 
15 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 6kap. 1§ 
16 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 4kap. 5§. 1p 
17 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 1kap. 4§ 
18 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 4kap. 7§ 
19 Proposition (1985/86:1) s656 
20 Didón m fl. Plan- och bygglagen (2010:900) (1 maj. 2011, Zeteo) kommentaren till 4kap. 7§ 
21 Proposition (2009/10:170) Del 1 s. 199 

http://zeteo.nj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xpropq_2009q10q170x_lopnr97
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huvudmannaskap. Då får fastighetsägare för ett av områdenas betala både sina egna 

vägkostnader samt skatt för allmänna vägar medan fastighetsägarna i det andra 

området enbart betalar skatt för de allmänna vägarna.  

Om kommunen anlägger de allmänna platserna kan det ha, i någon mån, påverkat 

acceptansen för enskilt huvudmannaskap. Detta har dock inte varit den uteslutande 

orsaken till att enskilt huvudmannaskap accepterats.22 

3.1.2.2 Planbestämmelser 

Vad som får regleras i en detaljplan framgår av PBL 4kap. Det finns några 

obligatoriska planbestämmelser som detaljplanen skall innehålla:  

”I en detaljplan ska kommunen 

1. bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och 

vattenområden, 

2. bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som 

kommunen är huvudman för, och 

3. bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden.”23 

Genomförandetiden skall också anges i plankartan.24 Det finns också ett antal frivilliga 

planbestämmelser som kommunen kan använda sig utav. Kommunen får bestämma: 

 Markreservat för anläggningar som behövs för allmänna ändamål.25  

 Som nämnts i tidigare avsnitt får kommunen bestämma att annan ska ansvara 

för de allmänna platserna inom detaljplanen.26  

 Stängsel samt utfart mot allmänna platser.27 

 Hur allmänna platser som är särskilt värdefulla ur historiska och miljömässiga 

synpunkter ska skyddas. Hur allmänna platser som kommunen inte ska vara 

huvudman för ska användas och utformas.28   

I denna studie undersöks hur kommunen har använt sig utav den sistnämnt frivilliga 

bestämmelsen: Kommunen får bestämma hur allmänna platser som kommunen inte 

skall vara huvudman för skall användas och utformas. Nedan redogörs en tolkning av 

denna bestämmelse. 

Det fanns en motsvarande bestämmelse i ÄPBL, dock var den något annorlunda 

skriven vilket kan ha medfört tolkningssvårigheter. Så här lyder bestämmelsen enligt 

ÄPBL 5kap 7§ 6p: 

”Utöver vad som enligt 3 § skall redovisas i detaljplanen får i planen bestämmas om 

                                                 
22 Proposition (2009/10:170) Del 1 s. 199 
23 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 4kap. 5§ 
24 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 4kap. 21§ 
25 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 4kap. 6§ 
26 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 4kap. 7§ 
27 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 4kap. 9§ 
28 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 4kap. 8§ 

http://zeteo.nj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xpropq_2009q10q170x_lopnr97
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… 6. användning och utformning av allmänna platser som kommunen inte skall vara 

huvudman för, då det också får bestämmas om skydd för sådana platser som är 

särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt,”29  

Denna bestämmelse liknar bestämmelsen i ÄPBL 5kap 3§ 2st, att när kommunen är 

huvudman skall användningen och utformningen av de allmänna platserna anges. Vad 

bestämmelserna kan innehålla framgår av lagkommentar till 5kap 3§ 2st.30 

I lagkommentar till ÄPBL 5kap 3§ 2st framgår att sådana utformningsfrågor som 

påverkar kostnaderna för anläggande och för driften av gator, parker och andra 

allmänna platser samt anordningar som hör till dessa är obligatoriska. Även 

användningen av de allmänna platserna skall anges.31  

I den gällande lagstiftningen finns motsvarande information att finna ur 

lagkommentarer. Lagkommentar till PBL 4kap 6§ redovisar att sådana bestämmelser 

som PBL 4kap 5§ anger, alltså vid kommunalt huvudmannaskap, även får bestämmas 

för sådana allmänna platser som kommunen inte skall vara huvudman för.32 Dessa 

bestämmelser enligt lagkommentaren till PBL 4kap 5§ är utformningsfrågor som 

påverkar kostnaderna för anläggande och för driften av gator, parker och andra 

allmänna platser samt anordningar som hör till dessa. Med utformning avses också 

höjdläget för gatumarken. Även användningen av de allmänna platserna skall anges 

vid kommunalt huvudmannaskap.33  

Kommunen skall dock ha i åtanke att de inte får reglera mer än vad som krävs för att 

uppnå detaljplanens syfte.34 Med detta menas att kommunen inte skall överdriva 

utformningen så att en högre standard uppstår än vad som behövs inom området. 

3.2 Anläggningslag  

För de allmänna platserna som finns inom detaljplaner där enskilt huvudmannaskap 

används krävs ofta att en gemensamhetsanläggning upprättas. För att bilda dessa 

tillämpas anläggningslagen nedan nämnt AL.  

Detta avsnitt kommer bland annat beskriva vad en gemensamhetsanläggning är, hur 

den bildas, hur kostnader fördelas, hur den förvaltas och vilka villkor som skall vara 

uppfyllda för att bilda en gemensamhetsanläggning.  

                                                 
29 Plan- och bygglagen SFS(1987:10), 5kap. 7§. 6p 
30 Didón m fl, Plan- och bygglagen (1987:10) (1 okt. 2010, Zeteo) kommentaren till 5kap. 7§ 6-8p 
31 Didón m fl, Plan- och bygglagen (1987:10) (1 okt. 2010, Zeteo) kommentaren till 5kap. 3§ 2st 
32 Didón m fl, Plan- och bygglagen (2010:900) (1 maj. 2011, Zeteo) kommentaren till 4kap. 6§ 
33 Didón m fl, Plan- och bygglagen (2010:900) (1 maj. 2011, Zeteo) kommentaren till 4kap. 5§ 
34 Plan- och bygglagen SFS(2010:900), 4kap. 32§ 
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3.2.1 Vad är en gemensamhetsanläggning? 

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter, 

enligt AL skall anläggningen vara av stadigvarande betydelse för samtliga delägande 

fastigheter.35 Vad som räknas som en anläggning anges inte i AL men är enligt 

propositionen till lagen anläggningar som vägar, parkeringsplatser, lekplatser eller 

andra liknande anläggningar.36 Förutom fastigheter eller blivande fastigheter kan även 

tomträtter, byggnader på ofri grund samt naturreservat och gruvor vara delägare i en 

gemensamhetsanläggning. 

Marken som anläggningen finns på behöver ej ägas av delägarna utan kan upplåtas 

med servitut. Medför anläggningen synnerliga men för fastighetsägaren som belastas 

är delägarfastigheterna skyldiga att lösa in den del av fastighet där synnerliga men 

uppstått.37 

För att fördela kostnader för utförande och drift används olika andelstal, dessa 

andelstal fastställs vid förrättningen. Andelstalen för utförandet skall fördelas utefter 

den nytta fastigheten har av anläggningen medan andelstalen för drift fördelas efter 

hur mycket fastigheten kommer att använda anläggningen.38 

En gemensamhetsanläggning kan förvaltas på två olika sätt, genom en 

delägarförvaltning eller genom en föreningsförvaltning. I en delägarförvaltning krävs 

det att samtliga som ingår i gemensamhetsanläggningen är överens och eniga med 

varandra för att ta beslut. Föreningsförvaltning, som också är den vanligaste typen av 

förvaltning, förvaltas av en så kallad samfällighetsförening. En samfällighetsförening 

är en juridisk person och bildas ofta i samband med en förrättning, till föreningen 

skall det finnas styrelse och föreningen skall ha antagna stadgar. 39   

3.2.2 Bildande av gemensamhetsanläggning 

En gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning utförd av en 

lantmäterimyndighet. En anläggningsförrättning kommer till stånd genom en ansökan 

för detta hos lantmäterimyndigheten.40 De som har rätt att ansöka om 

anläggningsförrättning är fastighetsägare som skall ingå i gemensamhetsanläggningen, 

kommun, hyresgästorganisation samt fastighetsägare till mark som enligt detaljplan 

skall utgöra allmän plats och huvudmannaskapet skall vara enskilt.41 

I anläggningsförrättningen skall lantmäterimyndigheten ange ett anläggningsbeslut, 

detta skall bland annat innehålla anläggningens ändamål, läge, storlek och 

beskaffenhet i övrigt.  

                                                 
35 Anläggningslag SFS(1973:1149) 1§ 
36 Proposition (1973:160 )sid.1 
37 Anläggningslag SFS(1973:1149) Anläggningslagen 12§ 
38 Anläggningslag SFS(1973:1149) Anläggningslagen 15§ 
39 Lantmäteriet - Förvaltning av gemensamma anläggningar - Presentation 
40 Anläggningslag SFS(1973:1149) Anläggningslagen 17§ 
41 Anläggningslag SFS(1973:1149) Anläggningslagen 18§ 
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Lantmäterimyndigheten skall också pröva anläggningen mot vissa villkor som 

anläggningen måste uppfylla. I detta arbete har främst tagits hänsyn till väsentlighet- 

och båtnadsvillkoret samt att anläggningen skall upprättas i enlighet med detaljplan. 

Dessa villkor kommer därför att förklaras närmare.  

Övriga villkor som bör nämnas är: 

 Opinionsvillkoret som betyder att anläggningen ej får bildas om 

fastighetsägare som skall delta motsäger sig detta och har beaktansvärda skäl 

för det.42 

 Lokaliseringsvillkoret som skall medföra att anläggningen medför minsta 

möjliga olägenhet.43  

 Att anläggningen ej får medföra att olägenhet uppkommer för allmänt 

intresse.  

3.2.2.1  Väsentlighetsvillkoret - 5§ 

Anläggningen skall prövas mot väsentlighetsvillkoret vilket anger följande: 

”Gemensamhetsanläggning får ej inrättas för annan fastighet än sådan för vilken det är av 

väsentlig betydelse att ha del i anläggningen.” 44 

Regeln medför dels ett skydd för fastighetsägare att inte tvingas bli delägare i en 

gemensamhetsanläggning som den inte har en väsentlig nytta av. Den medför också 

att en fastighetsägare inte kan kräva att få vara delägare av en 

gemensamhetsanläggning som inte är av väsentlig betydelse för fastigheten.  

Med väsentlig betydelse menas att fastigheten skall ha ett påtagligt behov av att ta 

nytta av anläggningen. Har t.ex. en fastighet redan en egen fungerande anläggning 

med samma syfte skall inte fastigheten kunna tvångsanslutas till 

gemensamhetsanläggningen.45 

Detta villkor är dock dispositivt, man behöver således inte ta hänsyn till 

väsentlighetsvillkoret om fastighetsägarna skrivit en överenskommelse för vilka som 

skall vara delägare.46 

Om fastighet i detaljplan förutsätts ingå i en gemensamhetsanläggning genom 

fastighetsindelningsbestämmelser skall en prövning av väsentlighetsvillkoret göras i 

planprocessen, denna prövning skall sedan i princip vara bindande för 

lantmäterimyndigheten. Detta framgår både av förarbete47 till AL samt AL 6§a. 

                                                 
42 Anläggningslag SFS(1973:1149) Anläggningslagen 7§ 
43 Anläggningslag SFS(1973:1149) Anläggningslagen 8§ 
44 Anläggningslag SFS(1973:1149) Anläggningslagen 5§ 
45 NJA II 1974 sid.18 Anläggningslag och lag om förvaltning av samfälligheter jämte följdförfattningar 
46 Anläggningslag SFS(1973:1149) Anläggningslagen 16§ 1st. 
47 NJA II 1974 sid.18-19 Anläggningslag och lag om förvaltning av samfälligheter jämte 
följdförfattningar 
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3.2.2.2 Båtnadsvillkoret – 6§ 

”Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelarna av ekonomisk eller annan art 

av anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen medför.”48 

Som anges ovan skall anläggningens ekonomiska fördelar och fördelar av annan art 

överväga de kostander och olägenheter som uppstår.  

De ekonomiska fördelarna skall medföra att fastigheternas värde skall öka mer än vad 

utgifterna blir för att anlägga och underhålla gemensamhetsanläggningen.  

Hänsyn skall även tas till fördelar av annan art. Med detta menas att man skall ta 

hänsyn till miljömässiga och sociala fördelar som anläggningen medför. Exakt vad 

dessa är finns ej angivet utan är något som får bedömas från fall till fall.49 Även 

båtnadsvillkoret skall prövas i planprocessen om en gemensamhetsanläggning 

förutsätts bli bildad enligt fastighetsindelningsbestämmelser.50  

3.2.2.3 Enlighet med detaljplan – 9§ 

Gemensamhetsanläggningen som bildas skall inte strida mot detaljplanens 

bestämmelser, dock får vissa avvikelser göras så länge inte planens syfte motverkas. 

”Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser får en 

gemensamhetsanläggning inte inrättas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om 

syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser 

göras.”51 

 

 

  

                                                 
48 Anläggningslag SFS(1973:1149) Anläggningslagen 6§ 
49 NJA II 1974 sid. 21 Anläggningslag och lag om förvaltning av samfälligheter jämte följdförfattningar 
50 NJA II 1974 sid. 21 Anläggningslag och lag om förvaltning av samfälligheter jämte följdförfattningar 
51 Anläggningslag SFS(1973:1149) Anläggningslagen 9§ 1st. 
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4 Delstudie 

4.1 Val av kommuner 

Nedan redovisas den statistik som tagits fram från Västra Götalandsregionens 

kommuners hemsidor över hur fördelningen är mellan enskilt och kommunalt 

huvudmannaskap. Denna statistik ligger delvis till grund för valet av kommuner som 

senare skall studeras närmare. 

  

 

Figur 4.1 Antal detaljplaner med kommunalt respektive enskilt huvudmannaskap. 
Källa: Egen bearbetning. 

Figur 4.1 enligt ovan visar hur fördelning av huvudmannaskapet är på de detaljplaner 

som undersökts i kommunerna. Y-axeln redovisar antal detaljplaner där mörkgrå 

nyans motsvarar kommunalt huvudmannaskap och ljusgrå nyans enskilt 

huvudmannaskap. Kommunerna har sorterats utefter hur stor andel enskilt 

huvudmannaskap undersökningen visat. 
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Figur 4.2 Andel detaljplaner med enskilt huvudmannaskap inom respektive kommun. 
Källa: Egen bearbetning. 

Figur 4.2 enligt ovan redovisar hur stor andel enskilt huvudmannaskap kommunernas 

detaljplaner har enligt undersökningen.  

Med denna information som grund har ett urval gjorts där Munkedals och Strömstads 

kommun valdes. Munkedals kommun valdes då det är den kommun som har flest 

detaljplaner tillgängliga utav kommunerna som uteslutande använder sig av enskilt 

huvudmannaskap. Strömstads kommun valdes delvis på grund av den framtagna 

statistiken, samt dels på grund av att det är den kommun som bidragit till denna 

studies frågeställningar. 

En utförligare undersökning av detaljplanerna genomfördes i dessa kommuner vilken 

visade att endast två detaljplaner i Munkedals kommun uppfyllde studiens kriterier. 

Detta medförde att även Uddevallas kommun valdes.  
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5 Resultat 

I följande avsnitt redovisas detaljplanerna för de tre utvalda kommunerna samt vad 

som framkom under intervju med representant från respektive kommun. Varje 

detaljplan avslutas med en diskussion där vi tar upp hur planen genomförts i 

jämförelse med studiens frågeställningar. En samlad diskussion kring 

frågeställningarna görs också för varje enskild kommun. 

5.1 Munkedals kommun 

Munkedals kommun är beläget mitt i Bohuslän ca 25 km norr om Uddevalla. 

Centralorten är Munkedal som ligger längs med E6:an, övriga tät- eller småorter är 

bl.a. Dingle och Hällevadsholm. Kommunen är till ytan den tredje största kommunen 

i Bohuslän. Invånarantalet är ca 10 250 personer.52 

Inom Munkedals kommun används nästan enbart enskilt huvudmannaskap, det finns 

endast ett fåtal stadsplaner inom Munkedals centralort där huvudmannaskapet är 

kommunalt.  

Två detaljplaner som genomförts inom Munkedals kommun har granskats samt att 

resultatet av genomförandet har jämförts med kommunens intentioner. De två 

detaljplanerna är: 

 Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl 

 Del av Västergård, etapp 5 

 

5.1.1 Intervju med Ronny Larsson, fysisk planerare 

En intervju ägde rum med Ronny Larsson den 3/5 -2012, syftet med intervjun var 

bland annat att ta reda på i vilken omfattning kommunen använder sig av enskilt 

huvudmannaskap och av vilka anledningar det används. Ett annat syfte var att ta reda 

på om de ställer några krav på hur de allmänna platserna skall anläggas.   

Under intervjun framkom det att Munkedals kommun genom ett politiskt 

principbeslut bestämt att enskilt huvudmannaskap i regel skall användas. Det finns 

också en tradition inom kommunen att använda sig av detta. De vill även ogärna 

upprätta nya detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap då det skulle uppstå 

orättvisor mellan invånarna. Det framgick dock att detaljplaner med kommunalt 

huvudmannaskap upprättades i väldigt sällsynta fall. Dessa fall var när kommunen 

insåg att detaljplanerna inte skulle bli genomförda om enskilt huvudmannaskap 

användes. 

                                                 
52 Munkedals kommun. Se källförteckning. Referens nr. 7 
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För utformningar av allmänna platser har kommunen som utgångspunkt att vägar 

skall vara anlagda så att de är trafiksäkra. För att uppnå en trafiksäker miljö anser 

kommunen att bredd, beläggning och trottoarer bör utformas utefter den trafikmängd 

som vägen kommer att belastas av. Inga specifika krav ställs utan det är upp till 

fastighetsägarna att bestämma utformning och hur de skall skötas. Vid exploatering av 

nya områden tas dock dessa frågor upp i exploateringsavtal och om kommunen äger 

marken i området ansvar de själva för utbyggandet av allmänna platser.  

För utformning och skötsel av naturområden upprättar kommunen en skötselplan till 

nya detaljplaner. Utgångspunkten i dessa är att naturområdena skall hållas i vårdat 

skick. En möjlighet finns också att upprätta ett avtal mellan kommunen och förening 

angående skötseln/driften av anläggningarna, oftast gäller det gräsklippning av 

grönytor.  

På frågan om det uppkommer några problem när detaljplaner upprättas med enskilt 

huvudmannaskap är svaret att det ibland kan vara problematiskt att få ihop en styrelse 

till nybildade samfällighetsföreningar. Därför försöker kommunen ofta ansluta nya 

områden till befintliga samfällighetsföreningar med fungerande styrelser.  

Angående allmänhetens tillgänglighet till de allmänna platserna ansåg Ronny Larsson 

att den var god i hela kommunen och ställde sig frågande till hur det överhuvudtaget 

skulle vara möjligt att stänga ute allmänheten.  

Kommunen tog enbart ställning till väsentlighet- och båtnadsvillkoret om synpunkter 

angående detta kom in under planprocessen. Kommunen förutsätter att 

lantmäterimyndigheten prövar dessa villkor korrekt i deras utredning vid senare 

förrättning.  



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – Planering kontra genomförande 
 

 17 

5.1.2 Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl 

Planområdet är beläget ca 3km nordöst om Munkedals centrum och är ca 7,5 ha 

stort.53 Detaljplanen vann laga kraft 1992-11-09.54 Syftet med detaljplanen var att 

förtäta Bruksskoleområdet med ytterligare ca 10 villor samt om- och tillbyggnad av 

befintlig bebyggelse.55 Munkedals kommun ägde största delen av det område som 

skulle planläggas, det fanns dock delar av planområdet som var i enskild ägo. Innan 

detaljplanen antogs gällde avstyckningsplaner för området.56 Det finns ingen 

redovisning av de särskilda skälen till varför enskilt huvudmannaskap har valts. 

Kommunen är inte huvudman för de allmänna platserna, de föreslog att den befintliga 

föreningen Ekelunds samfällighetsförening skulle vara huvudman.57 

5.1.2.1 Detaljplan 

Enligt genomförandebeskrivningen föreslogs det att kommunen skulle vara 

genomförandeansvarig för de allmänna platserna och att en samfällighetsförening 

skulle stå för den framtida driften. 

Vid tiden för planarbetet förvaltades de befintliga vägarna inom området av Ekelunds 

samfällighetsförening och vägarna tillhörde gemensamhetsanläggningen Munkedal 

GA:1.58 

Kommunen redovisade inga intentioner angående vägarnas utformning i plan- eller 

genomförandebeskrivningen. I genomförandebeskrivningen redovisas under tekniska 

frågor att ett principförslag, daterat 1992, angående gator och va-anläggningar har 

tagits fram för området. Vägarnas standard skulle framgå av detta principförslag.59 

Man ansåg dock att förbindelsen mellan Ekelundsvägen och Björkvägen skall utgå för 

körtrafik och istället endast trafikeras av gång- och cykeltrafik p.g.a. den starka 

lutningen.60  

Kommunen hade i genomförandebeskrivningen tagit på sig ansvaret för 

genomförande av naturmarken inom planområdet.61 Man beskrev dock inte några 

intentioner vad gäller naturmarken.  

                                                 
53 Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl, sid.1. Se bilaga A 
54 Plankarta tillhörande Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl, sid.1. Se bilaga A 
55 Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl, sid.1. Se bilaga A 
56 Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl, sid.2. Se bilaga A 
57 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl, sid.1. 
Se bilaga A 
58 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl, sid.2. 
Se bilaga A 
59 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl, sid.3. 
Se bilaga A 
60 Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl, sid.5. Se bilaga A 
61 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl, sid.2. 
Se bilaga A 
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I detaljplanens planbestämmelser angavs allmän väg, lokalväg, p-plats, natur, lek och 

gc-väg som allmän plats.62 Det finns inga utformningsbestämmelser angående allmän 

plats i plankartan. 

5.1.2.2 Förrättningsakter 

En gemensamhetsanläggning har bildats som består av vägar med belysning, 

parkering, gång- och cykelvägar och grönområden med lekplatser.63 

Gemensamhetsanläggningens omfång är mycket större och innefattar mer områden 

än enbart Bruksskoleområdet.64 Under tidpunkt för utförande anges att anläggningen 

är utförd. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening.65 

Under skäl till anläggningsbeslutet har förrättningslantmätaren redovisat att 

väsentlighets- och båtnadsvillkoret är uppfyllt vad gäller vägar inom 

gemensamhetsanläggningen.66 Man har utförligt redovisat rättstillämpningen av 

väsentlighetsvillkoret under en aktbilaga som behandlar redogörelser för rättsregler 

och andelstal.67 

Det finns inget redovisat angående väsentlighet och båtnad vad gäller grönområdena 

som ingår i gemensamhetsanläggningen. 

I akten finns redovisat att kommunfullmäktige tog beslut 1994 att samtlig allmän 

platsmark inom kommunen skall förvaltas av samfällighetsföreningar med undantag 

till områden där stadsplan gäller. Samfällighetsföreningarna skall även få möjlighet att 

teckna avtal med kommunen angående drift av anläggningarna.68 

5.1.2.3 Besiktning 

Vägar, belysning, parkering, gång- och cykelvägar samt lekområden var vid 

besiktningen anlagda. Vägarna avsedda för motorfordon var asfalterade och hade 

något varierande bredd. Vägarnas bredd inom området varierade mellan 3,2 till 4 

meter. De var bredare vid mer trafikerade områden och något smalare vid de områden 

som vi antar belastas mindre trafikmässigt.  

Gång- och cykelvägen i direkt anslutning till skolfastigheten var skyltad som sådan 

och hade en bredd på 2,1 meter samt belysning. Även gång- och cykelvägen i den 

                                                 
62 Plankarta tillhörande Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl, sid.1. Se bilaga A 
63 Förrättningsakt 1430-413, ga:3, Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m.m., aktbilaga BE1 sid.2-3. Se 
bilaga A 
64 Förrättningsakt 1430-413, ga:3, Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m.m., aktbilaga KA1-3. Se bilaga 
A 
65 Förrättningsakt 1430-413, ga:3, Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m.m., aktbilaga BE1 sid.2. Se 
bilaga A 
66 Förrättningsakt 1430-413, ga:3, Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m.m., aktbilaga PR6 sid.4. Se 
bilaga A 
67 Förrättningsakt 1430-413, ga:3, Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m.m., aktbilaga C1.2 sid.1. Se 
bilaga A 
68 Förrättningsakt 1430-413, ga:3, Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m.m., PM (bilaga till 
principsförslag) sid.1. Se bilaga A 
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östra delen av området var anlagd och skyltad som sådan, bredden var på 2,5 meter 

och belysning fanns. Förbindelsen mellan Ekelundsvägen och Björkvägen skulle 

anläggas som gång- och cykelväg enligt plankartan och planbeskrivningen. Vår 

uppfattning är att den används som en vanlig väg då inga skyltar eller andra 

upplysningar fanns om att den skulle utgöra en gång- och cykelväg. Den var även av 

samma bredd och standard som omkringliggande vägar. 

Området som i plankartan har användningen LEK hade en anlagd lekplats. 

Naturmarken i planområdet bestod av träd, gräs, dike och en grusad gångstig som 

korsade naturmarken och gick vidare mot slänten bredvid planområdet.  

5.1.2.4 Diskussion 

Vi har tyvärr inte kunnat få tag på det principförslag där man enligt 

genomförandebeskrivningen har redovisat sina intentioner angående vägarnas 

standard och kostnader. Men vi får anta att kommunens intentioner blivit uppfyllda 

eftersom det är kommunen själva som har anlagt vägarna. Kommunen har dock 

beskrivit sina intentioner i de offentliga planhandlingarna angående en gång- och 

cykelväg som inte har blivit som man redovisat. Vi uppfattade det som att denna 

gång- och cykelväg inte utgjorde en sådan, denna var snarare utformad som en 

lokalväg. 

Kommunen har i genomförandebeskrivningen tagit på sig ansvaret för utförande av 

naturmark inom området. Kommunen har inte redovisat sina intentioner angående 

naturmark i planområdet förutom att de skall ingå i en gemensamhetsanläggning 

tillsammans med övrig allmän platsmark. Så har det även blivit men man kan undra 

om det verkligen är av väsentlig betydelse för de fastigheter som inte är anknutna till 

området att få ansvar över naturmarken.  

Generellt kan vi konstatera att kommunens intentioner angående utformning av de 

allmänna platserna har blivit som kommunen tänkt sig eftersom de själva har tagit på 

sig ansvaret att utföra anläggandet av de allmänna platserna. 

Tillgängligheten för allmänheten vad avser de allmänna platserna i planområdet anser 

vi vara god. Det fanns inga privatiserande åtgärder så som vägbommar eller skyltar.  
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5.1.3 Detaljplan del av Västergård, etapp 5 

Planområdet ligger i den sydvästra delen av Munkedal ca 2 km ifrån centrum.69 Innan 

nuvarande detaljplaner omfattades området av två stycken detaljplaner gjorda 1984 

samt 1988, enligt dessa fanns 27 byggrätter på området varav 7 var bebyggda. 

Huvudsyftet med den nya detaljplanen var att öka byggrätterna från maximala 

byggarean 200m2 till 250m2, den innebar även att ytterligare en byggrätt bildades till 

totalt 28 byggrätter.70 Fastighetsägare för planområdet är huvudsakligen Munkedal 

kommun.71 Kommunen föreslår att de inte skall vara huvudman för området, inga skäl 

för detta ges i planhandlingarna.72  

5.1.3.1 Detaljplan 

I planbeskrivningen angavs av kommunen att vägarna skulle utformas med en bredd 

på 5 meter.73  

För infartsvägen skulle gång- och cykelväg inte finnas inom vägområdet, istället 

föreslogs att en gång- och cykelväg skulle anläggas med en bredd på 2,5 m och vara 

belägen öster om planområdet.74 

I samband med planen skulle en större väg anläggas av Vägverket (idag Trafikverket) 

söder om den befintliga vägen. Den befintliga vägen skulle då byggas om till GCM-

väg och för fastigheter i anknytning till denna skulle motortrafik för utfart medgivas. 

Parkeringsplatser föreslogs ske inom kvartersmark, gästparkering skulle dock kunna 

anläggas inom vägområdet.75 

Ett bullerskydd skulle också upprättas vid gränsen till en av fastigheterna för att 

minska störningar från trafiken.76  

Samtliga typer av vägar föreslogs vara belagda och försedda med gatubelysning.77 

Beträffande beläggningen anges vilken typ av beläggning det skall vara. 

På planområdet hade kommunen intentionen att en lekplats skulle anläggas. 

Kommunen angav inte några speciella områden i planbeskrivningen men angav att de 

skall skötas och underhållas så att det kan ge ett tillskott i boendemiljön samtidigt som 

de skall vara tillgängligt för allmänheten.78 Genomförandebeskrivningen angav också 

att naturmark, gräsytor och skogsbestånd skall hållas i ett vårdat skick och att lekplats 

skulle uppföras med lekredskap och skötas i den omfattning som är normalt inom 

                                                 
69 Planbeskrivning sid.3 tillhörande del av Västergård, etapp 5. Se bilaga B 
70 Planbeskrivning sid.2 tillhörande del av Västergård, etapp 5. Se bilaga B 
71 Planbeskrivning sid.4 tillhörande del av Västergård, etapp 5. Se bilaga B 
72 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande del av Västergård, etapp 5. Se bilaga B 
73 Planbeskrivning sid.11 tillhörande del av Västergård, etapp 5. Se bilaga B 
74 Genomförandebeskrivning sid.8 tillhörande del av Västergård, etapp 5. Se bilaga B 
75 Planbeskrivning sid.11 tillhörande del av Västergård, etapp 5. Se bilaga B 
76 Planbeskrivning sid.12 tillhörande del av Västergård, etapp 5. Se bilaga B 
77 Genomförandebeskrivning sid.8 tillhörande del av Västergård, etapp 5. Se bilaga B 
78 Planbeskrivning sid.10 tillhörande del av Västergård, etapp 5. Se bilaga B 
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kommunen. Det angavs också att i en framtida anläggningsförrättning kommer det 

beslutas om hur skötsel skall ske.79 

I genomförandebeskrivningen redovisades ansvarsfördelningen för genomförande 

och drift för allmänna platser. Enligt denna skulle kommunen ansvara för anläggandet 

av allmän platsmark, driften skulle sedan skötas av en samfällighetsförening. Ett 

skötselavtal gällande utformning och drift av grönytor, lekplats och gatubelysning 

skulle upprättas mellan samfälligheten och kommunen. Dock angavs också att 

kommunen hade som målsättning att upprätta ett avtal mellan kommunen och 

samfällighetsföreningen för att kommunen skulle ta över driften för lekplats och 

gatubelysning.80 

I plankartan anges de olika vägsträckningarna, enligt plankartan skall en GCM-väg 

finnas bredvid tillfartsvägen. Under användningen av allmän platsmark anges det att 

på infartsvägen rekommenderas en högsta hastighet av 30 km/tim. Det finns i planen 

utformningsbestämmelser som anger att vissa fastigheter har rätt att använda GCM-

väg utfart, att lekplats skall finnas på ett naturområde samt föreskrivna höjder över 

nollplanet. Det anges också att ett bullerskydd skall anordnas, om denna är på allmän 

platsmark eller inte är något oklart.81 

5.1.3.2 Förrättningsakter 

I beskrivningen anges det att gemensamhetsanläggningen skall omfatta bilvägar, gång-

och cykelvägar, grönområden samt att gatubelysning skall ingå. Utformning och 

standard anges ej för någon av anläggningarna som skall ingå. Anläggningarna var vid 

förrättningen redan utförda.82 

I förrättningsakten har det enligt protokollen inte angivits hur förrättningslantmätaren 

har tagit ställning till båtnad- och väsentlighetsvillkoret.83 

5.1.3.3 Besiktning 

Infartsvägen var vid besiktningen asfalterad, bredden på vägen varierade mellan 4,5-6 

meter, hastigheten på vägen var 30 km/tim. Vid sidan av vägen fanns en gång- och 

cykelväg anlagd, gång- och cykelvägens bredd varierade mellan 2-3 meter och var även 

den asfalterad. GCM-vägen som finns söder om tomterna var asfalterad och möjlighet 

för utfart för fastigheterna i anknytning till denna var möjlig. Inom vägområdet fanns 

en gästparkering anlagd med plats för ca 5 bilar. Gatubelysning fanns på området. 

Naturmarken på planområdet var i stora drag orörd natur, det fanns något område 

som var mer välskött med diken och klippt gräsyta. Naturmarken märkt med lek i 

plankartan var anlagd med många lekredskap och god standard.  

                                                 
79 Genomförandebeskrivning sid.8 tillhörande del av Västergård, etapp 5. Se bilaga B 
80 Genomförandebeskrivning sid.3-5 tillhörande del av Västergård, etapp 5. Se bilaga B 
81 Plankarta tillhörande detaljplan del av Västergård, etapp 5. Se bilaga B 
82 Akt 1430-392 ga:7 tillhörande del av Västergård etapp5  BE sid. 1. Se bilaga B 
83 Akt 1430-392 ga:7 tillhörande del av Västergård etapp5  PR sid. 1-3. Se bilaga B 
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Bullerskydd fanns på det ställe där det enligt detaljplanen skulle finnas.  

5.1.3.4  Diskussion 

Plan- och genomförande stämmer överens överlag men vissa avvikelser finns. Den 

GC-väg som kommunen planerade skulle finnas öster om planområdet har i 

detaljplanen blivit belagd bredvid infartsvägen.  

Samtliga anläggningar som kommunen angav i planhandlingarna skulle finnas har 

även blivit anlagda och har de utformningar som kommunen ansåg att de skulle ha. 

Anledningen till detta är att de själva anlagt dem.  

Anläggningsbeslutet är mycket vagt utformat, det anger vilka anläggningar som skall 

ingå men inte hur de skall vara utformade eller vilken standard de skall ha. 

Tillgängligheten för allmänheten till de allmänna platserna var god, det fanns inget 

som fick oss att känna att vi inte fick vistas där och lekplatsen och andra allmänna 

platser hade en allmän prägel. 
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5.2 Strömstads kommun 

Strömstad ligger vid Skagerrak i landskapet Bohuslän c:a 17 mil norr om Göteborg 

och c:a 15 mil från Oslo. Kommunen har 12 010 permanenta invånare och uppemot 

60 000 vistas inom kommunen på sommaren. Kommunens tätorter är Strömstad, 

Skee, Seläter, Rossö, Krokstrand, Svinesund och Tjärnö.84 Strömstads kommun har 

ett stort exploateringstryck nära kustområdena och runt omkring tätorten Strömstad. 

Strömstads näringsliv har en lång tradition av fiske, stenbrytning och mekaniska 

verkstäder85 men det som präglat kommunen mest under senare år är turismen och 

gränshandeln mellan Sverige och Norge.  

I Strömstads kommun har fyra områden valts ut utifrån våra avgränsningar. På dessa 

områden har detaljplanernas bestämmelser och plan- och genomförandebeskrivningar 

granskats, akter till anläggningsförrättningar som gjorts på områden undersökts samt 

en besiktning av områdena utförts. 

De detaljplaner som valts är: 

 Detaljplan för del av Daftön 1:8 m fl 

 Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö 

 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl 

 Detaljplan för Ånneröd 2:58 m fl 

 

5.2.1 Intervju med Helena Östling, planeringsarkitekt och 
Kristin Ulfstad, exploateringsingenjör 

En intervju ägde rum den 2/5 -2012 med Helena Östling och Kristin Ulfstad. Syftet 

med intervjun var b.la. att ta reda på i vilken omfattning kommunen använder sig av 

enskilt huvudmannaskap och av vilka anledningar de används. Ett annat syfte var att 

ta reda på om kommunen ställer några krav på hur de allmänna platserna skall 

anläggas.  

Strömstads kommun använder sig till största del utav enskilt huvudmannaskap och i 

princip alltid utanför tätort när kommunen inte gör detaljplan på kommunal mark. 

Inga nya detaljplaner görs inom vad kommunen definierar som tätort vilket medför 

att i princip alla nybildade detaljplaner idag får enskilt huvudmannaskap. På 

planavdelningen har man själva insett att problem kan uppstå i framtiden för att 

gränsen mellan tätort och landsbygd kommer bli mer otydlig p.g.a. den starka tillväxt 

som finns runt Strömstad.  

Anledningen till att enskilt huvudmannaskap har använts är till största del tradition då 

byggnadsplaner har varit frekvent använda i kommunen. Idag används enskilt 

                                                 
84 Strömstads kommun. Se källförteckning referens nr. 8 
85 Strömstads kommun. Se källförteckning referens nr. 9 
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huvudmannaskap trots att de själva inser problemen. Detta beror dels på att man inte 

vill skapa orättvisor mellan invånarna samt att kommunens infrastruktur behöver 

utformas för den mängd sommargäster som besöker Strömstad medan de har en 

skatteintäkt som inte kan täcka behovet.  

Det finns ett undantag där enskilt huvudmannaskap används även där området utgörs 

av tätort. Kommunen har dock i dessa falla tagit på sig ansvaret för driften av 

anläggningarna. 

Under planprocessen ifrågasätts sällan valet av enskilt huvudmannaskap utav 

fastighetsägarna. När det i framtiden uppstår problem med anläggningarna som 

medför att investeringar måste göras förväntar delägarna sig i vissa fall att kommunen 

skall lösa problemet. När svaret då blir att det är delägarna som skall ansvara för 

skötseln ifrågasätts ofta det enskilda huvudmannaskapet. 

För utformning av vägar och VA har kommunen genom ett politiskt beslut antagit en 

teknisk kravspecifikation. Kravspecifikationen upprättades 2004-02-23. Enligt denna 

specifikation skall alla vägar vara 5,5 meter breda. Bakgrunden till detta krav är att 

kommunen ansvarar frivilligt för snöröjning och för att dessa maskiner skall kunna ta 

sig fram krävs denna bredd.   

Utformningen av naturmark/parkmark regleras inte i någon större utsträckning. Dock 

om ändamålet för detaljplanen är bostadshus så skall det finnas tillgång till lekytor. I 

övrigt anser kommunen att naturmarken/parkmarken skall vara öppen för 

allmänheten.  

Efter genomförandet av detaljplaner gör kommunen uppföljningar där vägar och VA 

besiktigas, man har ingen rutin vad gäller uppföljning av naturmark/parkmark. Helena 

Östling uppmärksammade att lekytor sällan har samma standard som när kommunen 

anlägger dessa. 

Strömstads kommun tar ingen hänsyn till väsentlighets- och båtnadsvillkoret i 

planprocessen. De räknar med att lantmäterimyndigheten gör en korrekt bedömning 

vid granskning av planer och i de förrättningar som följer. 
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5.2.2 Detaljplan del av Daftön 1:8 m fl 

Detaljplanen vann laga kraft 1994-08-18.86 En ändring av detaljplanen har skett med 

enkelt planförfarande. Ändringen gäller enbart de planbestämmelser som är kopplade 

till de områden på plankartan som är betecknade v1, ingen ändring av allmän 

platsmark har skett.87 Planområdet ligger c:a 5 km från tätorten Strömstad och 

områdets areal är c:a 4,2 ha. Detaljplanens syfte är bostäder och kolonilotter.88  

Kommunen är inte huvudman för de allmänna platserna i detaljplanen, inga skäl har 

angetts till varför man valt enskilt huvudmannaskap.89 Planområdet är ej 

detaljplanelagt sedan tidigare.90 

5.2.2.1 Detaljplan 

Kommunens intentioner i genomförandebeskrivningen var att exploatören skulle 

bygga ut all allmän plats inom området. Kommunen angav att en ny 

gemensamhetsanläggning skulle bildas för lokalvägar, naturmark och parkmark. 

Kommunen ansåg att samtliga fastighetsägare inom planområdet skulle förvalta de 

allmänna platserna genom en samfällighetsförening.91  

I genomförandebeskrivningen angavs att lokalvägarna skulle utföras med en bredd på 

3+0,5 meter och med öppna diken. I backen upp mot den östra delen angav man att 

vägen skulle vara 4+0,5 meter enligt vad som framgår av illustrationskartan, lutningar 

upp till 1:6 kan accepteras. Anledningen till att vägen uppför backen skulle vara 

bredare var enligt planbeskrivningen att man ville göra det säkrare för gående 

personer att ta sig fram.92 All sophämtning för den östra delen förutsätts förlagd till 

Återvinningscentralen nere vid koloniområdet. Samtliga vägar föreslogs vara 

grusade.93 

Det nämns inget om hur naturmark eller parkmark skulle iordningställas eller 

användas i plan- eller genomförandebeskrivningen. 

I detaljplanens planbestämmelser angavs lokalväg, natur och park som allmän plats. 

Detaljplanen reglerar inte utformningen av de allmänna platserna mer än att park skall 

vara anlagd grönyta94. 

 
 

                                                 
86 Plankarta tillhörande Del av Daftön 1:8 m fl, sid.1. Se bilaga C 
87 Genomförandebeskrivning tillhörande Ändring av detaljplan för del av Daftön 1:8 m fl, sid.3. Se 

bilaga C  
88 Planbeskrivning tillhörande Del av Daftön 1:8 m fl, sid.1. Se bilaga C 
89 Genomförandebeskrivning tillhörande Del av Daftön 1:8 m fl, sid.1. Se bilaga C 
90 Planbeskrivning tillhörande Del av Daftön 1:8 m fl, sid.2. Se bilaga C 
91 Genomförandebeskrivning tillhörande Del av Daftön 1:8 m fl, sid.2. Se bilaga C 
92 Planbeskrivning tillhörande Del av Daftön 1:8 m fl, sid.5. Se bilaga C 
93 Genomförandebeskrivning tillhörande Del av Daftön 1:8 m fl, sid.2. Se bilaga C 
94 Plankarta tillhörande Del av Daftön 1:8 m fl, sid.1. Se bilaga C 
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5.2.2.2 Förrättningsakter 

En marksamfällighet har bildats för de gemensamma ytorna inom planområdet.95 En 

samfällighetsförening, Björnvikens Samfällighetsförening, har bildats för förvaltningen 

av Daftön- GA:2-3 och S:1.96 

En gemensamhetsanläggning har bildats som skall bestå av vägar och parkering inom 

planområdet. Anläggningarna inom planområdet var vid förrättningen redan utförda.97 

I ansökan till lantmäteriförrättning har inte naturområden eller park tagits upp att bli 

en del av gemensamhetsanläggningen. Enbart vägar, vatten och avlopp nämns.98  

I protokollet till anläggningsförrättningen har man tagit ställning till båtnadsvillkoret i 

AL och skrivit att inrättandet av gemensamhetsanläggningen överväger de kostnader 

och olägenheter anläggningen medför. Förrättningslantmätaren har dock inte tagit 

någon ställning till 5§ AL d.v.s. väsentlighetsvillkoret.99 

5.2.2.3 Besiktning 

Vägarna i området var grusade med något varierande bredd på körbanan, 

sidoområden och diken. Lokalvägen som går igenom området bredvid de tänkta 

kolonilotterna hade en bredd på 3 meter och sidoområde på 0,75 meter. Vägen som 

går upp till det östra området hade en bredd på 3,4 meter och hade sidoområde på 2 

meter. Vägen som var placerad i det östra området efter backen hade en bredd på 2,5 

meter och 0,5 meter sidoområde.  

Parkområdet var anlagt som fotbollsplan med låg standard. Naturområdena i området 

hade inte ordnats förutom att en smal stig gick upp bredvid vägen i backen till det 

östra området. Naturområdena bestod av träd, sly och långt gräs.  

5.2.2.4 Diskussion 

Lokalvägarnas bredd och beläggning stämmer till största delen överens med 

genomförandebeskrivningens anvisningar. Vägen som går uppför backen till det östra 

området är något smalare än vad som sagts i genomförandebeskrivningen men 

sidoområdena är bredare än vad som anvisats. Vi anser att kommunens intentioner 

gällande säkerheten för gående att vara uppfyllda då sidoområdena var så pass breda. 

Vägen efter backen inom det östra området var 0,5 meter smalare än kommunens 

intentioner i genomförandebeskrivningen.   

Eftersom att kommunen inte har några direkta intentioner för hur naturmarken skall 

iordningställas har vi inga synpunkter om detta. Kommunen har dock som intention 

att de skall förvaltas av samfällighetsföreningen. Natur- och parkmarken i 

                                                 
95 Förrättningsakt 1486-96/6, s:1, Del av Daftön 1:8 m fl, aktbilaga PR2, sid. 1-2. Se bilaga C 
96 Förrättningsakt 1486-96/18, ga:2, Del av Daftön 1:8 m fl, Stadgar för Björnvikens 
Samfällighetsförening, sid. 1. Se bilaga C 
97 Förrättningsakt 1486-96/18, ga:2, Del av Daftön 1:8 m fl, aktbilaga BE1, sid. 1. Se bilaga C 
98 Förrättningsakt 1486-96/18, ga:2, Del av Daftön 1:8 m fl, aktbilaga A, sid. 1. Se bilaga C 
99 Förrättningsakt 1486-96/18, ga:2, Del av Daftön 1:8 m fl, aktbilaga PR2, sid. 1. Se bilaga C 
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planområdet ingår i marksamfälligheten Daftön S:1 som tillsammans med 

gemensamhetsanläggningarna förvaltas av Björnvikens Samfällighetsförening. 

Kommunens intention angående parkmarken har uppfyllts då en bollplan fanns 

belägen där, men den var av låg standard vid besiktningen.  

Kommunen har relativt utförligt visat sina intentioner för allmän platsmark i 

genomförande- och planbeskrivning. I den juridiskt bindande detaljplanen har 

däremot inget reglerats. Utformningen av den allmänna platsen blev dock till större 

delen som kommunen ville.  

Vi tror att anledningen till att förrättningslantmätaren inte beslutat om utformningen 

av vägar inom planområdet vad gäller bredd och beläggning beror på att vägarna var 

redan utbyggda vid tid för förrättningen.  

Vi anser att de allmänna platserna var tillgängliga för allmänheten, det fanns inga 

privatiserande åtgärder inom planområdet. 
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5.2.3 Detaljplan del av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, 
Tjärnö 

Planområdet ligger på en ö belägen c:a 7km söder om tätorten Strömstad och har en 

area på c:a 2,6 ha.100 Detaljplanen blev antagen av kommunfullmäktige 1995-05-18 

men vann laga kraft först 1998-05-07101 efter att regeringen avslagit överklagandet.102 

Detaljplanens syfte är att i anslutning till bebyggelsen vid Tjärnö-skola åstadkomma 

nya bostäder. Planen avsåg en blandning av nya lägenheter, permanent- och 

fritidsbostäder. Marken inom planområdet var enskilt ägd förutom fastigheten 

Korsnäs 2:8 som ägdes av det kommunala bolaget AB Strömstadsbyggen.103  

Kommunen är inte huvudman för de allmänna platserna, inga skäl till valet av 

huvudmannaskap angavs i genomförandebeskrivningen.104 Området var sedan tidigare 

inte planlagt.105 

5.2.3.1 Detaljplan 

I genomförandebeskrivningen angav kommunen att det är fastighetsägarna inom 

planområdet som skulle ansvara för iordningställandet och driften av de allmänna 

platserna. Kommunen var vid tiden för planarbetet beredd på att förvärva del av 

Nyckelby 1:7 för att garantera plangenomförandet då ägarna till fastigheten meddelat 

att de av ekonomiska skäl inte önskar fullfölja detaljplanen.106 

Kommunens intention var att vägar och naturmark inom planområdet skulle utgöra 

en gemensamhetsanläggning för de deltagande fastigheterna. Man ansåg även att en 

samfällighetsförening skulle bildas för förvaltningen av de allmänna platserna. 

Kommunen angav i genomförandebeskrivningen att huvudvägen inom området 

avsågs ha 4,5 meter grusad vägbana och att den västra anslutningsvägens bredd skulle 

anpassas efter behov.107 

Kommunen hade inga intentioner angående naturmarken inom området vad gäller 

iordningställande och utformning förutom att de skulle ingå i en 

                                                 
100 Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, sid.1. Se 
bilaga D 
101 Plankarta tillhörande Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, sid.1. Se bilaga 
D 
102 Överklagande i fråga om detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m.fl., Tjärnö i Strömstads 
Kommun, sid1. Se bilaga D 
103 Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, sid.1. Se 
bilaga D 
104 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, 
Tjärnö, sid.1. Se bilaga D 
105 Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, sid.2. Se 
bilaga D 
106 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, 
Tjärnö, sid.1. Se bilaga D 
107 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, 
Tjärnö, sid.2. Se bilaga D 
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gemensamhetsanläggning. Lek ansåg man kunna anläggas inom AB 

Strömstadsbyggens fastighet, Korsnäs 2:8.108 

I detaljplanens planbestämmelser angavs lokalväg och natur som allmän plats.109  

Ett exploateringsavtal upprättades mellan kommunen (AB Strömstadsbyggen) och 

ägarna till Nyckleby 1:7 vilken de nya tomterna härstammar ifrån. Det var enligt 

exploateringsavtalet AB Strömstadsbyggen som skulle utföra vägar med 

asfaltsbeläggning och belysning samt att nedlagda kostnader skulle delas upp senare.110 

5.2.3.2 Förrättningsakter 

En marksamfällighet har bildats som utgör all allmän platsmark inom planområdet.111 

Det var förrättningslantmätaren som kom med förslag att enbart låta belysning, 

lokalväg och dagvattenledning ingå i gemensamhetsanläggningen. Sakägarna biföll 

denna lösning.112 

En gemensamhetsanläggning har upprättats och skall enligt beskrivning bestå av 

asfalterad lokalväg, dagvattenledning med brunnar samt gatubelysning med tillhörande 

underjordiska elledningar. Anläggningen skulle vara utförd inom ett år från att 

förrättningen vunnit laga kraft. Anläggningen skall vara uppdelad i två sektioner. 

Sektion 1 utgör lokalväg och dagvattenledningar med brunnar. Sektion 2 utgör 

gatubelysning med underjordiska elledningar.113 Kommunens fastigheter Daftön 

Korsnäs 2:8 och 2:94 har totalt 93/189 andelar i sektion 1 och 9 av 18 andelar i 

sektion 2. Resterande andelar är uppdelade mellan de enskilt ägda fastigheterna inom 

området. För anläggningen har utrymme upplåtits på Nyckleby S:2.114  

En samfällighetsförening, Tjärnö-Nyckleby Samfällighetsförening, har bildats för 

förvaltning av Nyckleby- S:2 och GA:2.115 

En mindre avvikelse från planen har gjorts för en gräns mellan naturmark och 

fastigheten Nyckleby 1:27 i planens östra del. Nyckleby 1:27 har tillförts en liten del av 

                                                 
108 Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, sid.5. Se 
bilaga D 
109 Plankarta tillhörande Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, sid.1. Se bilaga 
D 
110 Förrättningsakt 1486-261 Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, 
Exploateringsavtal sid.1. Se bilaga D 
111 Förrättningsakt 1486-261 Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, aktbilaga 
BE sid.6. Se bilaga D 
112 Förrättningsakt 1486-261 Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, aktbilaga 
PR1 sid.2. Se bilaga D 
113 Förrättningsakt 1486-261 Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, aktbilaga 
BE sid.7. Se bilaga D 
114 Förrättningsakt 1486-261 Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, aktbilaga 
BE sid.8. Se bilaga D 
115 Förrättningsakt 1486-261 Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, Tjärnö-
Nyckleby Samfällighetsförening, Stadgar sid.1. Se bilaga D 
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naturmarken, detta betraktades i förrättningen som en mindre avvikelse från 

detaljplanen och stred inte mot planens syfte.116 

Förrättningslantmätaren har inte redovisat något angående båtnad eller väsentlighet. 

5.2.3.3 Besiktning 

Huvudvägen som går igenom området var 4,5 meter bred och belagd med asfalt. 

Belysning fanns längs med hela vägen. Vid slutet av huvudvägen finns en anlagd 

vändplats. Övriga vägar som plankartan redovisar fanns inte överhuvudtaget. 

Naturområdet i planområdets östra del var inte tillgängligt från huvudvägen vilket har 

redovisats att den skall vara enligt plankartan. Naturområdet i den västra delen var 

tillgängligt men man behövde gå bredvid ett lägenhetshus för att komma fram till den. 

Området bestod av skog, berg och sly.  

5.2.3.4 Diskussion 

De allmänna platserna för vägar och belysning ingår i en gemensamhetsanläggning 

medan naturområden utgör en marksamfällighet. Kommunens intentioner var dock 

att all allmän plats skulle ingå i gemensamhetsanläggningen. Men efter förslag 

presenterats av förrättningslantmätaren att enbart låta vägar, belysning och dagvatten 

ingå i gemensamhetsanläggningen samt att låta övrig allmän platsmark förvaltas 

gemensamt som samfälld mark var sakägarna(och därmed kommunen) överens 

angående denna lösning. 

Huvudvägens bredd stämmer överens med angivet mått i 

genomförandebeskrivningen. Vägen var asfalterad och hade belysning utplacerat längs 

med den. Enligt genomförandebeskrivningen skulle den dock vara grusad och inget 

nämns angående belysning. Dessa skillnader har avtalats om i ett exploateringsavtal. 

Det var enligt exploateringsavtalet AB Strömstadsbyggens ansvar att anlägga 

asfalterade vägar och belysning och att nedlagda kostnader skulle delas upp senare. Vi 

anser att kommunens intentioner har uppfyllts angående vägarnas standard då de 

själva varit med och bestämt utformningen i exploateringsavtalet. 

Kommunen har uttryckt sig att den västra vägens bredd kan anpassas efter behov. 

Det fanns ingen väg igenom det västra området vid tid för besiktningen.  

Kommunens intentioner angående det östra naturområdet anser vi ej vara uppfyllda. 

Vi har tolkat planen så att man skall kunna nå detta område genom en 

anslutningsväg/stig som börjar vid huvudgatan i området. Någon sådan farled fanns 

inte vid tid för besiktningen. Området anses därför inte vara tillgängligt för 

allmänheten. 

                                                 
116 Förrättningsakt 1486-261 Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, aktbilaga 
PR2 sid.1. Se bilaga D 
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Tillgängligheten till det västra naturområdet anser vi vara något bättre men man måste 

fortfarande gå nära inpå ett lägenhetshus för att ta sig fram till området. 

Vi anser att kommunen skulle uttryckt sig mer utförligt angående utformning av de 

allmänna platserna i planhandlingarna. De har reglerat sådana frågor mer utförligt i 

exploateringsavtalet. Att ett exploateringsavtal skall upprättas har inte nämnts i 

planhandlingarna. 
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5.2.4 Detaljplan del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 
1:17 m.fl. 

Planområdet ligger beläget c:a 2 km norr om Strömstads tätort och innefattar en area 

på c:a 6ha. Kommunen var ägare till del av Ånneröd 1:17 medan resterande mark var 

ägd av enskild vid tid för planarbetet.117 Detaljplanen vann laga kraft 1995-12-22.118 

Planens syfte var att möjliggöra byggande av 37 nya småhus.119 

Kommunen är inte huvudman för de allmänna platserna inom planområdet, inget skäl 

anges till detta.120 Det har inte funnits några tidigare detaljplaner inom området och 

området gränsar inte till något område med detaljplan.121 

5.2.4.1 Detaljplan 

Kommunen har i genomförandebeskrivningen redovisat att exploatören skulle stå för 

genomförandet av de allmänna platserna och att en samfällighetsförening skall ansvara 

för den framtida driften. Dock ej för drift av huvudväg.122 

Utförandet för lokalvägar, gc-väg och lekplats reglerades i ett exploateringsavtal.123  

Kommunens intentioner var att lokalgator, gång- och cykelvägar, lekplats och 

naturmark skulle ingå i en gemensamhetsanläggning.  

Kommunen ansåg att de redan bebyggda bostadsfastigheternas involvering i 

gemensamhetsanläggningen får avgöras i anläggningsförrättningen.124 

Kommunens intentioner angående naturmark har inte redogjorts i plan- eller 

genomförandebeskrivningarna förutom att de skall ingå i gemensamhetsanläggningen.  

I detaljplanen under allmänna bestämmelser anges huvudväg, lokalväg och natur som 

allmän plats. Under utformning av allmänna platser anges föreskriven höjd över 

nollplanet, gång- och cykelbana, busshållplats, lekplats och gångväg.125 

                                                 
117 Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby  1:17 m fl, 
sid.2. Se bilaga E 
118 Plankarta tillhörande Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, sid.1. Se 
bilaga E 
119 Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby  1:17 m fl, 
sid.1. Se bilaga E 
120 Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby  1:17 m fl, 
sid.6. Se bilaga E 
121 Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby  1:17 m fl, 
sid.2. Se bilaga E 
122 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby  
1:17 m fl, sid.2. Se bilaga E 
123 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby  
1:17 m fl, sid.2. Se bilaga E 
124 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby  
1:17 m fl, sid.2. Se bilaga E 
125 Plankarta tillhörande Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, sid.1. Se 
bilaga E 
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Enligt exploateringsavtal skulle exploatören anlägga vägar med asfaltsbeläggning och 

med en bredd som motsvarar vad detaljplanen anger.126 Efter mätning i plankartan 

skall vägen från huvudvägen fram till trevägskorsningen inom området vara 6,5 meter 

bred, vägen i den södra delen av området 5,5 meter, och vägen i den östra delen 5,3 

meter.127 Även gatubelysning och busshållplats skulle anläggas av exploatören.128  

5.2.4.2 Förrättningsakter 

Marksamfälligheten Ånneröd S:3 har bildats för samtlig allmän platsmark inom 

planområdet med någon mindre avvikelse.129  

En gemensamhetsanläggning, Ånneröd GA:2, har bildats och består av vägar med 

belysning och dagvattenledningar.130 Gång- och cykelvägen samt den korta vägen som 

går in till det befintliga området i östra delen av planområdet ingår inte i 

gemensamhetsanläggningen.131  

Det har yrkats i det andra protokollet att lekplatsen skulle anläggas där 

transformatorstationen är utmarkerad i plankartan, man bedömde även att den inte 

skall ingå i gemensamhetsanläggningen.132 

En samfällighetsförening bildades i samband med bildandet av marksamfälligheten 

och gemensamhetsanläggningen.133 

Förrättningslantmätaren har redovisat att inrättandet av gemensamhetsanläggningen 

var av väsentlig betydelse för de berörda fastigheterna och att fördelarna med 

gemensamhetsanläggningen övervägde de kostnader och olägenheter anläggningen 

medförde. Det redovisades även att inrättandet av anläggningen skedde i enlighet med 

detaljplanen.134 

5.2.4.3 Besiktning 

Vägarna och belysning var utbyggda inom planområdet. Vägarna var asfalterade och 

hade en bredd på 5,5-6 meter. Det fanns några farthinder anlagda inom planområdet. 

                                                 
126 Exploateringsavtal tillhörande Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, 
sid.2. Se bilaga E 
127 Plankarta tillhörande Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, sid.1. Se 
bilaga E 
128 Exploateringsavtal tillhörande Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, 
sid.2. Se bilaga E 
129 Förrättningsakt 1486-191, s:3 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, 
aktbilaga BE sid.15. Se bilaga E 
130 Förrättningsakt 1486-191, ga:2 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, 
aktbilaga BE sid.19. Se bilaga E 
131 Förrättningsakt 1486-191, ga:2 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, 
aktbilaga PR1 sid.2. Se bilaga E 
132 Förrättningsakt 1486-191, ga:2 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, 
aktbilaga PR2 sid.1. Se bilaga E 
133 Förrättningsakt 1486-191, ga:2 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, 
aktbilaga PR3 sid.1. Se bilaga E 
134 Förrättningsakt 1486-191, ga:2 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, 
aktbilaga PR4 sid.2. Se bilaga E 
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Infartsvägen från huvudvägen fram till trevägskorsningen inom området var något 

bredare än övriga vägar. Gång- och cykelbanan längs med huvudvägen kontrollerades 

inte då denna inte ingick i gemensamhetsanläggningen. Inte heller lokalvägen från 

huvudvägen in till det vid planarbetet redan bebyggda området. Busshållplatsen var 

anlagd enligt plankartan.  

En lekplats var anlagd på naturmarken med transformatorstation enligt planen. 

Lekområdet i östra delen av planområdet var inte anlagd, där var det delvis klippt gräs, 

en stig som ledde in i skogen samt lite träd och en bergssluttning.  

Naturmarken öster om den stora infartsvägen till området var vid besiktningen en 

uppfartsväg till ett nybyggt område (Detaljplan Ånneröd 2:58 m fl). Övrig naturmark 

bestod för det mesta av berg och buskage. 

5.2.4.4 Diskussion 

Vägarnas bredd och beläggning stämmer till största delen överens med 

exploateringsavtalet och plankartan. Vi har inte kontrollerat lokalvägen till det vid 

planarbetet redan bebyggda området i detaljplanens västra del. Kommunens intention 

var att samtliga vägar skulle ingå i gemensamhetsanläggningen, så blev inte fallet med 

just den vägen. Inte heller gång- och cykelbanan längs med huvudvägen ingår i 

gemensamhetsanläggningen. Resterande vägar ingår i gemensamhetsanläggningen.  

Kommunens intentioner angående naturområdena var att de skulle ingå i 

gemensamhetsanläggningen, så blev det inte. De utgörs idag av en marksamfällighet. 

Samfälligheten drivs dock av samma samfällighetsförening som 

gemensamhetsanläggningen. 

Vi anser att kommunen har uttryckt sig ganska vagt angående sina intentioner av de 

allmänna platserna i plan- och genomförandebeskrivningarna. Framförallt angående 

naturområdena i planområdet. 

Tillgängligheten för allmänheten angående allmän plats inom planområdet får anses 

vara till största delen god, det fanns inga vägbommar eller andra privatiserande 

åtgärder. Vissa delar av de allmänna platserna utgjordes av bergsbranter vilka var svåra 

att bestiga. Dessa branter var dock svåråtkomliga även för de boende inom området. 
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5.2.5 Detaljplan Ånneröd 2:58 m fl 

Detaljplanen vann laga kraft 2007-12-15.135 Detaljplanen har tagits fram på uppdrag av 

Strömstad Boligutveckling AB.136 Planområdet är ca 6,6 ha stort och beläget ca 2,5 km 

norr om Strömstad. Större delen av planområdet låg inom Ånneröd 2:58, fastigheten 

ägdes av enskild vid tid för planantagandet. Även ett mindre område tillhörande 

samfälligheten Ånneröd S:3 berörs av planen.137 Syftet med detaljplanen var att 

möjliggöra byggande av bostäder inom fastigheten Ånneröd 2:58.138  

Kommunen är inte huvudman till de allmänna platserna i planen utan det ansvaret 

vilar på fastighetsägarna genom en eller flera samfällighets- eller vägföreningar.139 Det 

finns ingen redovisning av de särskilda skälen till varför enskilt huvudmannaskap har 

valts. Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare men det angränsar till ett 

område med enskilt huvudmannaskap.140  

5.2.5.1 Detaljplan 

Enligt genomförandebeskrivningen lades ansvaret att genomföra de allmänna 

platserna inom planområdet på exploatören. Fastighetsägarna skall genom en 

samfällighetsförening ansvara för framtida drift av de allmänna platserna.141 

I Genomförandebeskrivningen angav kommunen att vägen inom bostadsområdet 

skulle utformas med en körbanebredd av ca 5,5 meter. Den skulle asfalteras och ha 

belysning enligt gatukontorets krav. Även anslutnings- och uppfartsvägen till området 

skulle förses med samma egenskaper som ovan samt att kommunen har angett en 

lutning på vägen, ca 1:9. Genomförandebeskrivningen angav även att en 1,5 meter 

bred gångbana skulle anläggas utmed uppfartsvägen till området.142  

Kommunen anger i genomförandebeskrivningen att lokalgata, park och 

fornlämningsområde skulle inrättas som gemensamhetsanläggning för de nya 

bostadsfastigheterna inom planområdet. Förvaltningen av denna skulle ske genom att 

en samfällighetsförening bildas.143 Kommunen gav även förslag på hur man skulle gå 

tillväga för att lösa de nya fastigheternas rätt till utfartsväg för att komma fram till 

allmän väg. Den förvaltas av Rönningebackens samfällighetsförening (Ånneröd 

GA:2).144  

I planbeskrivningen angav kommunen att omgivande mark planläggs för parkändmål, 

för att säkerställa ett grönt samband med angränsande skogsområde samt möjliggöra 

                                                 
135 Plankarta tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.1. Se bilaga F 
136 Planbeskrivning tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.2. Se bilaga F 
137 Genomförandebeskrivning tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.2. Se bilaga F 
138 Planbeskrivning tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.3. Se bilaga F 
139 Genomförandebeskrivning tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.1. Se bilaga F 
140 Planbeskrivning tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.5. Se bilaga F 
141 Genomförandebeskrivning tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.2. Se bilaga F 
142 Genomförandebeskrivning tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.4. Se bilaga F 
143 Genomförandebeskrivning tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.3. Se bilaga F 
144 Genomförandebeskrivning tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.3. Se bilaga F 
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lekytor i anslutning till bostäderna.145 Kommunen hade inte angett någon specifik 

utformning eller användning av parkområdena inom planområdet förutom ett område 

som ligger mitt i bostadsområdet. Detta område avsåg man bli en anordnad lekyta. 

Kommunen påpekade att det i norr och söder finns släpp i bebyggelsen som skulle 

fungera som passage genom området för att man skall kunna nå den centrala lekytan 

samt andra målpunkter så som busshållsplats. De nämnde även att möjlighet fanns till 

lekytor i planområdets östra del men inget om utformning eller dylikt nämndes 

angående detta.146  

I detaljplanen anges bredd på körbana för gata 1 och gata 2 på 5,5 meter samt att en 

gångbana på 1,5 meter skall finnas inom området för gata 1. Det finns en 

bestämmelse om lekplats i det parkområde som ligger mitt i det tänkta 

bostadsområdet. Man har även markerat ut fornlämningsområdet i plankartan.147 

5.2.5.2 Förrättningsakter 

En marksamfällighet och en gemensamhetsanläggning har bildats, för allmän 

platsmark inom planområdet, anläggningen består av vägar (asfalterade och med 

belysning inom planområdet), grönområden (parkmark med lek- och 

fornlämningsområde enligt detaljplan) och dagvattenledningar.148 Man har inte 

bestämt något om själva utformningen av anläggningarna i anläggningsbeslutet.149 

Anläggningarna var redan utförda innan förrättningen.150 

I ett protokoll redovisades under skäl att man tagit hänsyn till anläggningslagens 

väsentlighets- och båtnadsvillkor men man redovisar ingen förklaring till hur de var 

uppfyllda.151  

5.2.5.3 Besiktning 

Vägarna inom området var utbyggda i enlighet med planhandlingarna d.v.s. belagda 

med asfalt och hade en bredd på 5,5 meter och uppfartsvägen till området hade en 

ansluten gångbana på 1,5 meter. Belysning fanns längs med vägarna.  

Parkmarken i mitten av planområdet med bestämmelsen lek hade inte iordningställts 

vid besiktningen, stora stenar låg utspridda inom området. Det fanns en grusbelagd 

stig som gick igenom området. De stora parkområdena redovisade i planen bestod av, 

i ett av områdena, berg och skog medan det andra bestod av en brant med träd. Södra 

delen av fornområdet bestod av barrskog och den norra delen bestod av röjd 

skogsmark.  

                                                 
145 Planbeskrivning tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.3. Se bilaga F 
146 Planbeskrivning tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.13. Se bilaga F 
147 Plankarta tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.1. Se bilaga F 
148 Förrättningsakt 1486-767, ga:3 Ånneröd 2:58 m fl BE1 sid.8-10. Se bilaga F 
149 Förrättningsakt 1486-767, ga:3 Ånneröd 2:58 m fl PR2 sid.2. Se bilaga F 
150 Förrättningsakt 1486-767, ga:3 Ånneröd 2:58 m fl BE1 sid.10. Se bilaga F 
151 Förrättningsakt 1486-767, ga:3 Ånneröd 2:58 m fl PR2 sid.1-2. Se bilaga F 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – Planering kontra genomförande 
 

 37 

Det fanns två mindre parkområden mellan fastigheter i planområdet, dessa bestod vid 

besiktningen av gräsyta och sly. 

5.2.5.4 Diskussion 

Vägarnas standard vad gäller beläggning, belysning och bredd stämmer väl överens 

med vad som angivits i genomförandebeskrivningen. Således har plankartans 

bestämmelser angående vägbredd och bredd av gångbana uppfyllts. Det är en 

exploatör som anlagt vägar och belysning inom området, detta skedde innan 

anläggningsförrättningen utfördes. Detta kan förklara varför man valt att inte nämna 

hur standarden på vägar utformats i anläggningsbeslutet.  

Parkområdet i mitten av området med planbestämmelsen lek (Lekplats) hade inte 

iordningställts vid besiktningen. Det fanns redan vid besiktningen en iordningställd 

grusad gångstig som gick igenom ”lekområdet” mellan fastigheterna.  

I genomförandebeskrivningen nämndes att möjlighet till lekytor fanns i planområdets 

östra del men inget om utformning eller dylikt nämns angående detta. Det fanns inga 

lekytor i planområdets östra del vid besiktningen men eftersom kommunen uttryckt 

sig vagt angående detta får det anses vara en bagatellartad avvikelse. 

I planbeskrivningen angav kommunen att omgivande mark planläggs för 

parkändamål, för att säkerställa ett grönt samband med angränsande skogsområde och 

de nya fastigheterna inom planområdet. Vad detta betyder är inte helt självklart. Vi 

tolkar det som att bostadsfastigheterna skall ha en nära anslutning till skogsområdena i 

området. Dessa ytor, exkluderat vad som nämnts ovan, är naturmark som till största 

delen var orörd vid besiktningen. Det stämmer att ”ett grönt samband” har uppstått 

mellan bostadsfastigheterna och omgivande mark, men man kan dock undra över 

anledningen till att man valt just park som planbestämmelse när avsikten för större 

delen av naturmarken är att låta den vara i sitt ursprungliga skick. Parkområden har 

Boverket angett vara generellt mer iordningställda än naturmark i en detaljplan. Om 

man istället valt att enbart ha området i mitten av planområdet som parkmark och 

resterande mark som naturmark hade man nog fått en mer lättförståelig plankarta.  

Tillgängligheten för allmänheten i områdets allmänna platser anser vi vara goda, det 

fanns inga bommar eller andra privatiserande åtgärder. Parkområdet i västra delen av 

planen var dock ganska brant och anses inte vara tillgänglig men detta gäller även för 

fastighetsägarna i området. Parkområdet med lekyta i mitten av planområdet kändes 

mer som tillbehör till de omkringliggande fastigheterna.  
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5.3 Uddevalla kommun 

Uddevalla ligger c:a 90 km norr om Göteborg i landskapet Bohuslän. Kommunen har 

52 151 invånare152 och innehåller flera tätorter där Uddevalla är huvudtätorten. Andra 

nämnbara tätorter är Ljungskile som ligger c:a 2 mil söder om Uddevalla och 

Herrestad som ligger mellan Torp köpcentrum och Uddevalla. Både Uddevalla och 

Ljungskile ligger vid en fjord som mynnar ut i Skagerrak vilket medför att delar av 

städerna, framförallt Ljungskile, har en kustliknande karaktär. Uddevallas näringsliv 

har präglats av tidig verkstadsindustri som på senare år har upphört, idag finns enbart 

Pininfarina Sweden kvar som stor industri men även den kommer att stängas ned år 

2013.153 

I Uddevalla kommun har fem områden valts utifrån våra avgränsningar. På dessa 

områden har detaljplanernas bestämmelser och plan-/genomförandebeskrivningar 

granskats, akter till anläggningsförrättningar som gjorts på områdena undersökts samt 

en kontroll av områdena på plats utförts. 

De detaljplaner som valts är: 

 Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 

 Ljungs-Berg 1:25 del 2 

 Smedseröd 1:8 m.m, Herrestad 

 Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

 del av Överby 1:31 mfl 

  

                                                 
152 SCB – Kommunfolkmängd efter kön 2011 
153 Bohusläningen – Volvo lägger ner Uddevallafabriken 
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5.3.1 Intervju med Hans Johansson, Planchef Uddevalla 
kommun 

Intervjun ägde rum den 10/5-2012 med Hans Johannson, syftet med intervjun var 

bland annat att ta reda på i vilken omfattning kommunen använder sig av enskilt 

huvudmannaskap och av vilka anledningar det används. Ett annat syfte var att ta reda 

på om de ställer några krav på hur de allmänna platserna skall anläggas.   

Under intervjun framkom det att Uddevalla varken hade något politiskt beslut eller 

någon policy som angav var enskilt huvudmannaskap skall användas. Dock användes 

oftast kommunalt huvudmannaskap inom Uddevalla- och Ljungskile tätort men även 

inom dessa områden förekommer enskilt huvudmannaskap. Även utanför tätorterna 

är huvudmannaskapet blandat, men enskilt är vanligast. På grund av oklarheterna har 

Tekniska förvaltningen i Uddevalla kommun påbörjat en utredning för att bestämma 

var enskilt huvudmannaskap skall användas. Hans Johansson medgav att skälen till 

enskilt huvudmannaskap sällan redovisas i plan och säger att det på många ställen är, 

enligt hans uppfattning, diskutabelt om det finns tillräckliga skäl. Kommunen har för 

vissa områden med enskilt huvudmannaskap tecknat ett avtal för att ta över driften på 

vägar. Detta skedde på grund av den kommunsammanslagning som gjordes 1971. 

Invånarna ifrågasätter sällan valet av enskilt huvudmannaskapet överhuvudtaget under 

planprocessen. Planavdelningen får sällan höra några klagomål överlag, men Hans 

Johansson tror att om det finns kommer dessa till den Tekniska förvaltningen. 

Anledningen till att de sällan får några klagomål är att det under planprocessen för 

planläggning av de flesta nya områden inte finns några boenden ännu, enbart 

kommunen eller en exploatör.  

För utformning av vägar ställer kommunen inga krav, men Tekniska förvaltningen i 

Uddevalla rekommenderar att de skall utföras i likhet med VGU – Vägars och Gators 

Utformning.154 VGU är ett hjälpmedel för att utforma vägar och gator. Publikationen 

gavs ut gemensamt av Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting.155 

Det har dock skett att utformningen av de allmänna platserna bestämts mer utförligt 

men då har detta avtalats i exploateringsavtal.  

Under planprocessen samråder planavdelningen med lantmäterimyndigheten. 

Planavdelningen har som utgångspunkt att lantmäterimyndigheten skall påpeka vad 

som behövs ändras för att kunna genomföra detaljplanen med tanke på väsentlighet 

och båtnad m.m. Planavdelningen tar således inga egna ställningar till 

anläggningslagens villkor. 

Hans Johansson hade ingen direkt uppfattning över hur tillgängligheten för 

allmänheten var inom allmänna platser med enskilt huvudmannaskap. Han visste dock 

                                                 
154Seppo Räikkönen – Stabschef, tekniska kontoret Uddevalla kommun, E-post: 2012-05-11 
155 Trafikverket – Vägars och Gators Utformning 
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att det förekommer hög lutning på vissa vägar samt skyltar om privat väg. Han anser 

att allmänna platser skall vara tillgängliga för allmänheten oavsett huvudmannaskap. 
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5.3.2 Detaljplan Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 

Höjentorp är beläget i Uddevallas södra utkant med ett avstånd till centrum på 2,1 

km. Innan nuvarande detaljplan vann laga kraft fanns det 18 befintliga villor inom 

planområdet. Området ägdes till största del av en privatperson, resterande mark ägdes 

av kommunen. Syftet med detaljplanen var dels att ersätta den avstyckningsplan som 

tidigare fanns på området samt att ge byggrätter för totalt 14 nya villatomter.156 

Huvudmannaskapet är enskilt på området, inga skäl till detta gavs i 

planhandlingarna.157 Detaljplanen vann laga kraft 2005-10-27.158 

5.3.2.1 Detaljplan 

I planbeskrivningen angav kommunen att de befintliga smala vägarna inom området 

skall bibehållas. Kommunen ansåg dock att två vägar skulle sammanbindas för att 

eliminera risken för instängning orsakade av stora fordon, dessutom skall möjlighet till 

mötesplatser finnas.159 

I genomförandebeskrivningen preciserade kommunen sina intentioner och gav ett 

”minimiförslag” för hur olika delar av detaljplaneområdet skulle kunna anläggas och 

hur det skulle kunna beslutas i en framtida lantmäteriförrättning. 160 

Kommunens förslag angav att Höjentorpsvägen skulle asfalteras fram till Plogvägen, 

en vändplats skulle anläggas i änden av Höjentorpsvägen med god grusvägsstandard 

samt att Korngatan skulle sammanbindas med Åbogatan. Till det sista förslaget 

lämnade kommunen två alternativa lösningar, antingen genom en vanlig väg eller med 

en enklare gång- och cykelstig. 161  

Kommunen avsåg att ett genomförandeavtal skulle upprättas då planen vunnit laga 

kraft. Tanken med avtalet var också att det skulle utgöra ett underlag vid framtida 

anläggningsförrättning.162 

Då planen framtogs ansvarade markägaren för de tänkta grönytorna. Markägare var 

vid planläggningen kommunen och i samband med denna ansåg kommunen att det 

mest logiska vore om Höjentorp samfällighetsförening tog över driften för grönytorna 

och alla andra allmänna platser på området. 163 

I plankartan anges inga regleringar på beläggning av de olika vägarna, kartan ger rätten 

att sammanbinda de två gatorna som beskrevs i genomförandebeskrivningen samt att 

utrymme att anlägga en vändplats i änden av Höjentorpsvägen finns. På lokalgatorna 

skall mötesplatser finnas vilket också nämns i genomförandebeskrivningen. I kartan 

                                                 
156 Planbeskrivning sid.2-3 tillhörande Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. Se bilaga G 
157 Planbeskrivning sid.14 tillhörande Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. Se bilaga G 
158 Plankarta tillhörande detaljplan Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. Se bilaga G 
159 Planbeskrivning sid.8 tillhörande Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. Se bilaga G 
160 Genomförandebeskrivning sid.2-3 tillhörande Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. Se bilaga G  
161 Genomförandebeskrivning sid.5 tillhörande Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. Se bilaga G 
162 Genomförandebeskrivning sid.8 tillhörande Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. Se bilaga G 
163 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. Se bilaga G 
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finns dessutom ett ”P” utsatt, någon beskrivning av denna finns dock inte i 

planbestämmelserna. I övrigt reglerar plankartan vägarnas placeringar och maximala 

bredd. 

Plankartan ger ingen större reglering av naturmarken mer än att den säger att 

naturstigar skall finnas.164 

5.3.2.2 Förrättningsakter 

En befintlig gemensamhetsanläggning fanns på området innan detaljplanen 

upprättades, denna bildades vid en förrättning som vann laga kraft 1995-05-08. 

Gemensamhetsanläggningen omprövades efter att nuvarande detaljplan upprättades. 

Denna omprövning vann laga kraft 2012-04-13. 

Enligt anläggningsbeslutet ingår samtliga vägar på området i anläggningen med 

tillbehör till denna, t.ex. mötesplatser, vägbelysning och diken. Vägarna skall vara 

farbara året runt.165 

Enligt skälen till anläggningsbeslutet är båtnads- och väsentlighetsvillkoret 

uppfyllda.166 

All naturmark ägs av Höjentorp samfällighetsförening, denna samfällighet bildades i 

samband med en förrättning 2008. Naturmarken ingår ej i gemensamhetsanläggningen 

och inga regleringar för hur områdena skall utformas och förvaltas finns.  

5.3.2.3 Besiktning 

Vid besiktningen var samtliga vägar grusade, en mötesplats fanns på Plogvägen. På 

slutet av Höjentorpsvägen fanns en grusad vändplats samt parkering anlagd, 

standarden på denna ansågs vara god. Sammanbindningen av Åbogatan och 

Korngatan var utförd med samma standard som övriga vägar på området, dessutom 

var en förhållandevis stor rondell anlagd i änden av Åbogatan. Gatubelysning fanns 

utplacerad vid samtliga vägsträckor. 

Naturområdenas standard varierade inom planområdet, på majoriteten av dem fanns 

gångstigar. Ett av områdena var anlagt med boulebana, grillplats och bänkar. Ett annat 

område användes som upplagsplats av byggmaterial och sly. På det största 

naturområdet fanns en naturstig och en parkbänk, delar av detta område utgjordes av 

klippt gräsyta. De övriga naturområdena var ej anlagda utan utgjordes av orörd natur.  

Enligt en fastighetsägare på området sköttes naturområdena av Höjentorps 

samfällighetsförening. 

                                                 
164 Plankarta tillhörande Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. Se bilaga G 
165 Akt 1485K-08/92, ga:1, detaljplan Höjentorp, BE5 sid.1. Se bilaga G 
166 Akt 1485K-08/92, ga:1, detaljplan Höjentorp, PR7 sid.3. Se bilaga G 
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5.3.2.4 Diskussion  

Plan- och genomförandebeskrivningen stämmer överens bra med plankartan för de 

utformningar av allmänna platser kommunen vill ha gjorda. 

Även i verkligheten stämmer de allmänna platserna överens överlag bra med de 

bestämmelser som angetts i planhandlingarna. Både vägar som fanns innan planen 

vann laga kraft samt de som anlagts efter har de placeringar och den standard som 

kommunen avsåg. Det som avviker från kommunens intentioner vad gäller vägar är 

att Höjentorpsvägen ej blivit asfalterad. En annan avvikelse på vägarna är att det 

anlagts en rondell samt att ytterligare en parkeringsplats har anlagts. Detta avviker från 

plankartan och är inget som skrivits i genomförandebeskrivningen, detta är dock 

något som bör ha mindre betydelse då kommunens intentioner ej har motverkats. 

Vad gäller naturmarken har kommunen varken i genomförandebeskrivningen eller i 

plankartan redovisat några intentioner mer än att var de skall finnas på området och 

att gångstigar skall finnas. Naturområdena finns på de platser som plankartan säger 

och gångstigar finns på majoriteten av områdena.  

Tillgängligheten för allmänheten till de allmänna platserna är något som kan 

ifrågasättas, under besiktningen kändes det som att man inkräktade på någons mark 

och inte hade tillåtelse att vara på området. Detta på grund av att anläggningar som 

fanns på naturmarken ofta låg i nära anknytning till tomterna samt att det fanns ett 

förbud mot fordonstrafik in på området.  
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5.3.3 Detaljplan Ljungs-Berg 1:25 del 2 

Planområdet är beläget ca 1 km ifrån Ljungskile centrum och ligger utmed E6:an med 

ett avstånd från denna på 300 meter. Planläggningen medförde att 17 nya tomter 

kunde bebyggas och erbjudas till de som stod i den kommunala tomtkön. Marken 

ägdes av kommunen.167 På planområdet är det enskilt huvudmannaskap för de 

allmänna platserna, kommunen har inte gett några skäl eller anledningar till detta.168 

Detaljplanen vann laga kraft 2007-02-15.169 

5.3.3.1 Detaljplan 

I planbeskrivningen beskrevs hur vägarna på det nya området skulle utformas. Det 

stod att vägarna skulle vara 5 meter breda samt ha sidoområden som är 1-1,5 meter. 

För gäster angavs det att en gästparkering skulle anläggas nära infarten till området. 

Till vägarna skulle också vägbelysning ingå.170 

I genomförandebeskrivningen skrev kommunen att naturområdena ej behöver 

iordningställas då dessa är små. Områden i direkt anknytning till väg skulle dock 

iordningställas.171 

Kommunen ansvarade själva för utbyggandet av lokalväg, gästparkering samt gång- 

och cykelväg inom området och de har i genomförandebeskrivningen skrivit att 

standarden på vägarna i området motsvarar kommunens normala standard.  

Dock avsåg kommen inte att ansvara för drift och underhåll för dessa anläggningar 

samt grönområden. Kommunen avsåg att en gemensamhetsanläggning skulle bildas 

och att drift och underhåll bör läggas på en samfällighetsförening.172 

I plankartan finns det både regleringar för hur de allmänna platserna skall användas 

samt utformningsbestämmelser. Användningsbestämmelserna anger; att på lokalvägar 

skall diken och sidoområden finnas samt att på naturområden skall det finnas 

gångstigar, gång- och cykelvägar m.m. Utformningsbestämmelserna anger föreskrivna 

höjder över nollplanet inom området. I övrigt regleras de allmänna platsernas 

placering och utformning av plankartan.173 

5.3.3.2 Förrättningsakter 

En gemensamhetsanläggning med ändamålen asfalterad tillfartsväg, gång- och 

cykelväg, parkeringsplats, diken samt grönområde har bildats inom området. 

Anläggningsbeslutet anger att till vägen ingår anordningar som diken, slänt, 

mötesplats, vändplats och vägbelysning. Vägen skall också hållas farbar året runt och 

                                                 
167 Planbeskrivning sid.2 tillhörande del av Ljungs-berg 1:25 del2. Se bilaga H 
168 Planbeskrivning sid.9 tillhörande del av Ljungs-berg 1:25 del2. Se bilaga H 
169 Planbeskrivning sid.1 tillhörande del av Ljungs-berg 1:25 del2. Se bilaga H 
170 Planbeskrivning sid.8 tillhörande del av Ljungs-berg 1:25 del2., Genomförandebeskrivning sid.3 
tillhörande del av Ljungs-berg 1:25 del2Se bilaga H 
171 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande del av Ljungs-berg 1:25 del2. Se bilaga H 
172 Genomförandebeskrivning sid.2-3 tillhörande del av Ljungs-berg 1:25 del2., Se bilaga H 
173 Plankarta tillhörande detaljplan del av Ljungs-berg 1:25 del 2. Se bilaga H 
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underhållas så trafiksäkerheten inte äventyras. För naturmarken finns inga beslut för 

hur den skall utformas mer än att mindre träd för röjas. Endast naturområdena inom 

bostadsområdet ingår i gemensamhetsanläggningen.174 

I skälen till anläggningsbeslutet anges det att båtnads- och väsentlighetsvillkoret är 

uppfyllda.175 

Vid förrättning bildades ingen samfällighetsförening, men enligt fastighetregistret 

drivs gemensamhetsanläggningen idag av Älghogevägen samfällighetsförening. 

5.3.3.3 Besiktning 

Infartsvägen på området var asfalterad med en bredd på 5,5 meter, vid sidan om 

vägen fanns också asfalterad gång- och cykelväg med bredden 1,5 meter. Utefter hela 

vägen fanns vägbelysning. Parkeringsplatsen var anlagd.  

De små naturområdena som redovisas i plankartan söder om lokalgatan och i 

lokalgatans förlängning var asfalterade med samma standard som de övriga vägarna. 

Motsvarande områden norr om lokalvägen var anlagda som diken. 

Det stora naturområdet utgjordes av en dunge, inga gångstigar eller liknande fanns där 

men var ändå framkomligt. Det fanns inte heller några stigar fram till området. 

Det naturområde som är beläget utanför det huvudsakliga bostadsområdet är ej 

iordningställt och framkomligheten där är dålig. 

5.3.3.4 Diskussion  

Genomförande- och planbeskrivningen stämmer bra överens med plankartan för de 

allmänna platser som skall finnas. 

Även anläggningsbeslutet stämmer bra överens med vad kommunen ville, vissa 

avvikelser finns dock. Naturområdet utanför bostadsområdet ingår ej i 

gemensamhetsanläggingen. En annan sak som vi ifrågasatte när besiktningen gjordes 

var de diken som ledde fram till det stora naturområdet. Vid granskning av 

planhandlingarna antog vi att dessa områden skulle utgöras av gångstigar för att kunna 

ta sig fram till det stora naturområdet. För att ta sig till naturområdet fanns ingen 

direkt lösning vilket gjorde att det i praktiken var omöjligt för allmänheten att ta sig till 

området. 

Vägarnas verkliga utformning har skett så som kommunen angivit i planhandlingarna. 

Bredden och beläggningen stämmer med kommunens intentioner och vägbelysning 

finns. Detta beror troligtvis till stor del av att de själva ansvarade för utförandet av de 

allmänna platserna.  

                                                 
174 Förrätningsakt 1485K-08/3 ga:7, detaljplan del av Ljungs-berg 1:25 del2, BE3 sid.1. Se bilaga H 
175 Förrätningsakt 1485K-08/3 ga:7, detaljplan del av Ljungs-berg 1:25 del2, PR sid.2. Se bilaga H 
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De små naturområdena skiljer sig mot vad plankartan och anläggningsbeslutet anger. 

Vi ifrågasätter att dessa områden överhuvudtaget lagts ut som naturmark. En 

lämpligare användning vore gång- och cykelväg eller lokalväg. 

Den allmänna tillgängligheten känns mycket dålig i området. Under besiktningen fick 

vi en stark känsla av att vi var där otillåtet och boende på området ifrågasatte vad vi 

gjorde där. Att ta sig till det stora naturområdet var som sagt också mycket svårt.  
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5.3.4 Detaljplan Smedseröd 1:8 m.m, Herrestad 

Planområdet är beläget ca 9 km från Uddevalla samt 1 km från Torp köpcenter. 

Marken var privatägd och planområdet är ca 3,8 ha stort. Syftet med planen var att 

skapa 12 nya byggrätter i ett tätortsnära läge.176 

Kommunen är inte huvudman för området, några skäl till detta finns inte 

planbeskrivningen.177 Detaljplanen vann laga kraft 2007-07-12.178 

5.3.4.1 Detaljplan 

Enligt planbeskrivningen hade kommunen intentionen att vägarna skulle bli 5,5 meter 

breda samt ha sidoområden som totalt är 3 meter breda.179 

På naturmarken inom området hade kommunen intentionen att en gemensam lekplats 

skulle anordnas.180 

I övrigt hade kommunen inga direkta intentioner för hur naturmarken inom området 

skulle utformas. De ansåg dock att bebyggelsen borde utföras så att djurlivet på 

området inte påverkades negativt.181 

I genomförandebeskrivningen beskrevs hur ansvarsfördelningen var för anläggandet 

av de allmänna platserna. En exploatör skulle ansvara för att gatorna blev utbyggda 

och kommunen ansvarade för utbyggandet av VA. Då dessa två anläggningar skulle 

anläggas samtidigt skulle ett exploateringsavtal upprättas mellan de två parterna.182  

Kommunen ansåg att samtliga allmänna platser skulle ingå i en 

gemensamhetsanläggning och förvaltas av en samfällighetsförening.183 

Plankartan anger dels vilken användning de allmänna platserna skall ha samt delvis 

hur de allmänna platserna skall utformas. Utformningsbestämmelserna anger att: 

anläggningar för dagvatten skall vara tillgängliga, infiltrationszon för regnvatten och 

tillfart till en bostadstomt skall finnas. I övrigt redovisas de allmänna platsernas 

placering och utformning i plankartan.184 

5.3.4.2 Förrättningsakt 

En gemensamhetsanläggning med ändamålen väg, naturmark och dagvattenanordning 

bildades genom en anläggningsförrättning. Enligt beskrivningen tillhör anordningar 

                                                 
176 Planbeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 mm, Herrestad. Se bilaga I 
177 Planbeskrivning sid.12 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 mm, Herrestad. Se bilaga I 
178 Uddevalla kommun - Smedseröd 
179 Planbeskrivning sid.8 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m , Herrestad. Se bilaga I 
180 Planbeskrivning sid.7 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m , Herrestad. Se bilaga I 
181 Planbeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m , Herrestad. Se bilaga I 
182 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m, Herrestad. Se bilaga I 
183 Genomförandebeskrivning sid.1-2 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m, Herrestad. Se bilaga I 
184 Plankarta tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m., Herrestad. Se bilaga I 
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som rännstenar, diken, vändplats och vägmärken m.m till vägen. Vägen skall vara 

grusad och vara körbar året runt.185 

Anläggningsbeslutet anger ej hur naturmarken skall vara utformad, men den skall 

hållas lätt tillgänglig ur rekreationssynpunkt.186 

Gemensamhetanläggningen uppfyller båtnad- och väsentlighetsvillkoret enligt skälen 

för beslutet i förrättningen. Anläggningsbeslutet sker även enligt detaljplan.187 

I samband med förrättning bildades en samfällighetsförening för förvaltningen av de 

allmänna platserna. 

5.3.4.3 Besiktning 

Lokalgatan på området var asfalterad och var 4,1 meter bred samt hade sidoområden 

som var totalt 3 meter breda.  

Naturområdet utgjordes av en anlagd grönyta med fotbollsmål och lekplats samt 

öppen skogsmark. 

5.3.4.4 Diskussion  

Vägarnas placering stämmer överens med plankartan. Bredden på gatorna stämmer ej 

överens med kommunens intention, vägen är ca 1,5 meter smalare än vad kommunen 

föreslog i planbeskrivningen. Kommunen har inte redovisat i någon av 

planhandlingarna om vilken typ av beläggning vägen bör ha. Någon avikelse för 

beläggningen går därför inte hitta. I anläggningsbeslutet anges dock att vägen skall 

vara grusad vilket den inte är. Vägen har istället fått en högre standrard. 

Naturmarken motsvarade kommunens intentioner, på naturmarken fanns lekplats och 

bollplan. Att undersöka om djurlivet påverkats negativt är svårt att svara på men delar 

av naturmarken utgjordes av skogsmark.  

Tillgängligheten för allmänheten till de allmänna platserna får anses vara god för de 

fastigheter som finns i närområdet utöver de fastigheter som ingår i 

gemensamhetsanläggningen. Men för en person som kommer längre ifrån känns det 

som att lekområdet endast är till för de fastigheter som ingår i detaljplanen.  

  

                                                 
185 Förrättningsakt 1485K-07/199, ga:7, detaljplan Smedseröd 1:8 m.m., Herrestad, BE3 sid.1. Se bilaga 
I 
186 Förrättningsakt 1485K-07/199, ga:7, detaljplan Smedseröd 1:8 m.m., Herrestad, BE3 sid.2. Se bilaga 
I 
187 Förrättningsakt 1485K-07/199  ga:7, detaljplan Smedseröd 1:8 m.m., Herrestad PR3 sid.4. Se bilaga 
I 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – Planering kontra genomförande 
 

 49 

5.3.5 Detaljplan Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Planområdet är beläget ca 8 km ifrån Uddevalla centrum vid Uddevallabron. 

Markägare på planområdet är till största del Flökärrs samfällighetsförening.188 

Området var innan inte planlagt men var bebyggt med 32 st. bostadshus med 

varierande karaktär och standard, de flesta är fritidshus. Planens syfte var att ge 

byggnaderna byggrätter med varierande storlek, från 60 m2 upp till 100 m2.189 Planen 

skulle även utgöra ett underlag för bildande av gemensamhetsanläggning där bland 

annat väg- och naturmark skall ingå.190  

I genomförandebeskrivningen angav kommunen att det är enskilt huvudmannaskap 

på området, inga skäl för detta redovisas. Detaljplanen vann laga kraft 2007-07-12.191 

5.3.5.1 Detaljplan 

På området är det endast ett fåtal tomter som kan nås med bil, kommunens intention 

var att inte ändra detta förhållande då de ansåg att det sätter prägel på området. Om 

utrymme finns skulle det dock vara möjligt att anordna tillfart till tomterna, dessa skall 

även få anläggas på naturområdena.192 Parkering skall enligt kommunen huvudsakligen 

ske på angivet område i detaljplanen.193 

I planbeskrivningen var naturområden enligt kommunen klart avgränsade ifrån 

tomterna, detta förhållande förutsattes fortsätta gälla även i framtiden. 

Kommunen angav särskilt i planhandlingarna att de allmänna platserna skall vara 

allmänt tillgängliga och att allmänheten ej får stängas ute. Detta skall gälla både för 

lokalvägar och speciellt för naturområden och stranden.194 

I detaljplanen regleras användingen samt att det finns bestämmelser för utformningen 

av allmänna platser. Inom naturområden skall gångstigar m.m. finnas. 

Utformningsbestämmelserna reglerar att rasrisker av stenblock skall elimineras, att 

tillfart med bil inom naturområden får anordnas, att ett område ej får nyttjas för 

upplag eller motsvarande, att ett område för upplag av båtar samt att parkeringsplatser 

och gemensamt utrymme för sopkärl skall finnas.195 

5.3.5.2 Förrättningsakter  

En gemensamhetsanläggning bildades redan 2001 men då endast för ändamålen väg, 

gångväg och parkering.196 

                                                 
188 Planbeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Flökärr; del av Stan 1:3 mfl Se bilaga J 
189 Planbeskrivning sid.5-6 tillhörande detaljplan Flökärr; del av Stan 1:3 mfl Se bilaga J 
190 Planbeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Flökärr; del av Stan 1:3 mfl Se bilaga J 
191Uddevalla kommun – Flökärr, del av Stan 1:3  
192 Planbeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Flökärr; del av Stan 1:3 mfl Se bilaga J 
193 Planbeskrivning sid.6-7 tillhörande detaljplan Flökärr; del av Stan 1:3 mfl Se bilaga J 
194 Planbeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Flökärr; del av Stan 1:3 mfl Se bilaga J 
195 Plankarta tillhörande detaljplan Flökärr; del av Stan 1:3 mfl Se bilaga J 
196 Akt 1485K-2001/42, ga:6, aktbilaga AB sid.1 Se bilaga J 
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Nuvarande gemensamhetsanläggning bildades genom en omprövning av den 

ursprungliga. Enligt beskrivningen till denna utökades ändamålen med att även gälla 

plats för sopkärl, naturmark och dräneringsbrunnar. I området för väg skall utrymme 

för parkering och sopkärl finnas. Till vägområdet hör också diken, vändplats, 

vägmärke och vägbom m.m. Beläggningen på vägarna skall vara grus. Gångvägens 

standard skall minst vara gräsbevuxen grusgång. Naturmarken skall hållas fri från sly 

och annat som hindrar en användning av marken på ett ändamålsenligt sätt och skall 

hållas tillgänglig för delägarna av gemensamhetanläggningen.197 

I skälen till anläggningsbeslutet anges det att gemensamhetsanläggningen uppfyller 

båtnads- och väsentlighetsvillkoret. Det nämns också att omprövningen sker med 

stöd av anläggningsbeslutet när gemensamhetsanläggningen först bildades.198 

Samfällighetsförening bildades i samband med den första förrättningen.  

5.3.5.3 Besiktningen 

Alla områden som utgjordes av lokaltrafik enligt planen var belagda med grus. 

Parkeringsplatser, och sopkärl fanns på de utpekade områdena. Vid infarten till 

området fanns en bom uppsatt som möjliggjorde att trafiken kunde hållas utestängd 

samt en skylt som angav att vägen var privat samt att förbud mot fordonstrafik för 

obehöriga råder inom området.  

Den gång- och cykelväg som fanns i lokalvägens förlängning var grusad. 

På naturområdena fanns smala gångstigar som främst ledde till fastigheter längre ner i 

området men även vidare till stranden.  

5.3.5.4 Diskussion  

Kommunen hade inga större intentioner på hur de allmänna platserna skulle utformas 

utan var överlag nöjda med hur det såg ut innan. Men de anläggningar som 

kommunen ansåg skulle finnas, bl.a. sopkärl, parkering samt möjlighet för tillfart för 

vissa fastigheter fanns vid besiktningen. Anläggningarna stämde också överens med 

vad anläggningsbeslutet angav.  

Det som kommunen var särskilt angelägna om i plan- och 

genomförandebeskrivningen var att tillgängligheten till de allmänna platserna skulle 

vara god för allmänheten. Detta har överlag inte uppfyllts, till stor del beror detta på 

den bom och skylt som fanns uppsatta vid infarten till området. De stigar som ledde 

ner till stranden fick man känslan av att de främst fanns för att fastighetsägare skulle 

kunna ta sig till sina tomter och inte var till för allmänheten. Väl nere på stranden var 

känslan annorlunda och tillgängligheten var god.  

                                                 
197 Akt 1485K-2006/85, ga:6 detaljplan Flökärr; del av stan 1:3, BE2 sid.1-2 Se bilaga J 
198 Akt 1485K-2006/85, ga:6 detaljplan Flökärr; del av stan 1:3, PR2 sid.3-4 Se bilaga J 
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Att anläggningsbeslutet också säger att naturmarken endast skall hållas tillgänglig för 

delägarna motsäger dels kommunens intentioner att de skall vara allmänt tillgängliga 

men detta är också ett tecken på att lantmäterimyndigheten inte anser det väsentligt 

för fastighetsägare att sköta naturområden för allmänheten.  
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5.3.6 Detaljplan del av Överby 1:31 m fl 

Planområdet är beläget ca 14 km ifrån Uddevalla centrum och ca 4 km ifrån Torp 

köpcentrum. Större delen av planområdet var vid upprättandet av detaljplanen 

privatägt.199  

Huvudsyftet med planen var att skapa 73 nya bostäder på två olika områden, ett i 

östra delen och ett i väster.200 Huvudmannaskapet är enskilt, inga skäl eller anledningar 

till detta angavs i planhandlingarna.201 Detaljplanen vann laga kraft 2000-07-18.202 

En ny detaljplan har upprättats på området och vann laga kraft 2006-02-28, denna 

medförde att ytterligare byggrätter bildades på områden som tidigare utgjordes av 

naturmark. För de allmänna platserna gjordes inga ändringar i samband med denna.203 

5.3.6.1 Detaljplan 

För genomförandet av samtliga allmänna platser exklusive ”HUVUDVÄG” ansvarar 

en exploatör. I genomförandebeskrivningen angavs det att ett exploateringsavtal skulle 

upprättas mellan kommun och exploatör för att reglera genomförande- och 

ansvarsfrågor.204 Anläggningarna som upprättas av exploatören skall sedan förvaltas av 

en samfällighetsförening.205 

Det enda som anges i planhandlingarna för utformningen är att gatubelysning skall 

finnas på samtliga gator. 206 

Enligt planbeskrivningen skulle i princip all parkering ske på kvartersmark och 

parkering förutsattes ej ske på lokalgatorna. 

I planområdet finns befintliga naturmarksområden som enligt kommunen skall vara 

lätt tillgängliga för alla tomter. Kommunen ansåg i planhandlingarna att ett specifikt 

område skulle bevaras. Planbeskrivningen angav att ett större parkområde skulle 

anläggas mellan det östra och västra området. På parkområdet angavs att lek- och 

bollplan skulle anläggas. Lekplatser skull också anläggas inom varje delområde.207 

Kommunen avsåg att en gemensamhetsanläggning skulle bildas för väg, natur, 

parkmark och lek- och bollytor.208 

Plankartan medger flera olika användningsområden för allmänna platser samt 

utformningar av dessa. De parkytor, naturmarker och lekytor som nämns i 

planbeskrivningen finns utplacerade i plankartan. Utformningsbestämmelserna anger 

                                                 
199 Planbeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl. Se bilaga K 
200 Planbeskrivning sid. 1-2 tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl. Se bilaga K 
201 Planbeskrivning sid. 13 tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl. Se bilaga K 
202 Plankarta tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl. Se bilaga K 
203 Plankarta tillhörande detaljplan del av Överby 1:42. Se bilaga K 
204 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl. Se bilaga K 
205 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl. Se bilaga K 
206 Genomförandebeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan  del av Överby 1:31 m fl. Se bilaga K 
207 Planbeskrivning sid.10-11 tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl. Se bilaga K 
208 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl. Se bilaga K 
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bland annat föreskrivna höjder, lek, parkering samt att en väg skall behållas grusad 

och stengardister skall finnas kvar. 

Planen anger ej hur vägar skall vara utformade mer än vad plankartan visar.209 

5.3.6.2 Förrättningsakt 

I planområdet har tre gemensamhetsanläggningar bildats, GA:7, GA:8 och GA:9 som 

omfattar olika områden inom detaljplanen. 

GA:7 har bildats för det östra området med ändamålen väg, vägbelysning, 

dagvattenanläggningar, gångbana och naturområden. Samtliga vägar förutom en kort 

vägsträcka skall vara asfalterade. Naturområdena skall hållas lätt tillgänglig ur 

rekreationssynpunkt. Gångbanan skall vara grusad. Parkeringsförbud råder inom 

vägområdet.210 

GA:8 har bildats för området mellan östra och västra delområdena. Ändamålen för 

denna är väg, gång-, cykel- och mopedväg, belysningsstolpar, stengardister och 

naturområde. Vägen skall vara asfalterad. Gång-, cykel och mopedvägen som 

sammanbinder detta område med det östra skall vara grusad, dessutom skall befintliga 

stengardister som finns där behållas. Naturmark skall hållas lätt tillgängliga ur 

rekreationssynpunkt och hållas fri från sly eller liknande. Parkeringsförbud råder inom 

vägområdet.211 

GA:9 har bildats för det västra området med ändamålen väg, parkering, gång-, cykel- 

och mopedväg, dagvattenledningar, vägbelysning och naturmark. Enligt beskrivningen 

i förrättningen skall vägen och parkeringsområdet vara asfalterade och GCM-väg vara 

grusad. Naturmark skall vara lätt tillgänglig ur rekreationssynpunkt. Parkeringsförbud 

råder inom vägområdet.212 

Om väsentlighet och båtnad är uppfyllt för samtliga gemensamhetsanläggningar är 

något oklart. Det nämns endast för GA:9 att villkoren i AL är uppfyllda. 213  

En samfällighetsförening har bildats för respektive gemensamhetsanläggning.214 

5.3.6.3 Besiktning 

Samtliga vägar inom området var asfalterade, bredden på vägarna varierade inom 

området. Gatubelysning fanns på alla gator. GCM-vägen var grusad och 

stengardisterna fanns vid vägkanten. 

Det naturmarksområde som skulle bevaras enligt planbeskrivningen var orört och 

tillgängligt för tomterna i området. Naturområdet som ligger längsmed huvudvägen 

                                                 
209 Plankarta tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl. Se bilaga K 
210 Akt 1485K-2006/33, ga:7, detaljplan del av Överby 1:31 mfl, BE3 sid.1-3. Se bilaga K 
211 Akt 1485K-2006/33, ga:8, detaljplan del av Överby 1:31 mfl, BE4 sid.1-2. Se bilaga K 
212 Akt 1485K-2006/33, ga:9, detaljplan del av Överby 1:31 mfl, BE5 sid.1-2. Se bilaga K 
213 Akt 1485K-2006/33, ga:7-9 detaljplan del av Överby 1:31 mfl, PR5 sid.9. Se bilaga K 
214 Akt 1485K-2006/33, ga:7-9 detaljplan del av Överby 1:31 mfl, PR5 sid.9. Se bilaga K 
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var ej iordningställt utan var beväxt med vass. Ett av naturområdena var anlagt som 

grusad parkeringsyta. 

Parkmarkerna inom planområdet är ej iordningställda. Där lek finns med som 

utformning i plankartan är området ej anlagd på något sätt utan utgörs av en berghäll 

med små gräsytor.  

5.3.6.4 Diskussion 

Verkligheten skiljde sig en hel del för natur- och parkmarker jämfört med vad 

kommunen angav i planhandlingarna. Det stora parkområdet som det enligt 

kommunen skulle anläggas med boll- och lekplan är ej genomfört alls utan utgörs av 

åkermark, detta område ingår inte heller i någon av gemensamhetsanläggningarna. 

Den lekplats som skall finnas är som tidigare nämnts inte heller anlagd.  

Ett område som enligt planhandlingarna och anläggningsförrättning skulle utgöras av 

natur har blivit anlagt som parkering.  

Vägarna går inte dra så mycket slutsatser om då kommunen inte gett några direkta 

intentioner i planhandlingarna. Men vägbelysning finns på alla vägsträckor och GCM-

vägen är anlagd såsom detaljplanen och anläggningsbeslutet anger.  

Kommunen anger att parkering ej skall ske på lokalgator, detta skall enligt 

anläggningsbesluten också vara förbjudet.  

Tillgängligheten till området är begränsat, skyltar är uppsatta vid infarterna som anger 

att obehörig trafik ej är tillåten. Naturområdena har i allmänhet privat karaktär.  
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5.4 Svar på enkät till Lantmäterikontor i Västra 
Götaland 

En enkät har skickats till samtliga lantmäterikontor i Västra Götaland. Syftet med 

enkäten var att ta reda på hur samarbetet mellan kommun och lantmäterimyndighet 

fungerar, hur granskningen av detaljplaner sköts av lantmäterimyndigheterna, hur 

förrättningarna går tillväga samt vilka synpunkter fastighetsägare kan ha. 

Enkätsvaren finns att finna under bilagor L-S. 

Svar har kommit in från åtta olika källor där två av svarsenkäterna kom in från 

kommunala lantmäterikontor. 

Vid sammanställning av svaren upplever vi att skillnader finns mellan hur statliga- och 

kommunala lantmäterikontor hanterar situationerna frågorna ställer. 

Vad gäller samarbetet mellan kommun och lantmäterimyndighet har de kommunala 

lantmäterikontoren ett större samarbete med planavdelningen än vad de statliga har. 

Man sammarbetar då aktivt genom stora delar av planprocessen, ett informellt utbyte 

av synpunkter förekommer också. Planavdelningen stämmer av med 

lantmäterimyndigheten genom de olika planskedena. 

Vid statligt lantmäteri yttrar sig kontoren enbart i de skeden lantmäteriet är skyldigt att 

yttra sig. Ett formellt samarbete mellan kommun och lantmäterikontor är ovanligt på 

grund av att Lantmäteriet tar betalt för sin expertis. Kommunerna vill sällan betala 

någon sådan avgift.  

Angående granskning av detaljplaner tittar lantmäterikontoren generellt på 

fastighetsbildningsfrågor och andra genomförandefrågor. Man undersöker ifall planen 

går att genomföra vad gäller fastighetsbildningsåtgärder. De kommunala 

lantmäterikontoren är något grundligare i t.ex. sin granskning vad gäller 

planbestämmelser. 

De kommunala lantmäterimyndigheterna lägger i regel ned mer tid på granskning än 

vad de statliga gör. De anser också att de har tillräckliga resurser för att utföra en 

korrekt granskning. 

I snitt lägger statliga lantmäterimyndigheter två timmar beroende på komplexitet per 

plan. De anser överlag att mer tid krävs för en korrekt granskning. 

Erfarenheten vad gäller enskilt huvudmannaskap och anläggningsförrättningar 

varierar mycket. Men generellt finns erfarenhet och kunskap om detta hos 

medarbetare på kontoren. 

Förrättningslantmätarnas uppfattning om vem som ansöker om dessa förrättningar är 

att exploatör, om sådan finns, är den som oftast ansöker. Om kommunen äger 

marken ansöker de oftast. Det är väldigt sällan en privatperson som ansöker.  
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Det förekommer skillnader mellan förrättningslantmätare hur de prövar 

väsentlighetsvillkoret vid bildningen av gemensamhetsanläggningar med naturområde. 

Vissa förrättningslantmätare följer planen utan att ifrågasätta den, andra följer planen 

men påpekar att deras uppfattning är att väsentlighetsvillkoret prövats i samband med 

planframtagandet. Det förekommer också att någon förrättningslantmätare tar 

ställning i de fall väsentligheten kan ifrågasättas. I de fall villkoret inte anses vara 

uppfyllt försöker man undvika att ta med de ifrågasatta områdena i 

gemensamhetsanläggningen. Utefter de svar vi fått har det inte framkommit i vilken 

omfattning ställning tas när fastighetsindelningsbestämmelser finns eller ej. Inga 

direkta slutsatser kan då dras från detta. 

I de flesta fall följs planbestämmelserna om de förekommer. Utgångspunkten är att de 

skall följas men det kan förekomma små förändringar t.ex. val av beläggning på en 

väg. 

Generellt ser förrättningslantmätarna inga problem med anläggningsförrättningar som 

grundas på en detaljplan med enskilt huvudmannaskap. En förrättningslantmätare 

påpekar att problem kan uppkomma om anläggningen är bildad och utförd innan 

fastighetsägare köpt in sig i det nya området och exploatör inte informerat om vilka 

förhållanden som råder, vilket leder till att de nya fastighetsägarna inte är medvetna 

om att de skall ta ansvar för vägar och grönområden. 

Generellt så svarar förrättningslantmätarna att det uppstår orättvisor för 

fastighetsägarna som ingår i denna typ av förrättningar då de betalar samma skattesats 

som fastighetsägare inom områden med kommunalt huvudmannaskap. Detta är 

särskilt tydligt i kommuner som använder sig av olika huvudmannaskap inom samma 

områden. I de kommuner där det är mer utbrett med enskilt huvudmannaskap 

accepteras dessa planer ofta utan att ifrågasättas och i vissa fall är fastighetsägarna 

nöjda med att själva få bestämma utformning. 
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6 Diskussion 

6.1 Diskussion om Munkedals kommun 

Först skall nämnas att enbart två detaljplaner har uppfyllt våra kriterier för 

avgränsningar av detaljplaner. I båda fallen har kommunen ägt marken och även 

iordningställt de allmänna platserna. Vi kan därför inte dra några slutsatser för hur 

genomförandet fungerar när enskilda fastighetsägare eller exploatör står för 

anläggandet. 

Kommunen har inte redovisat skälen till varför man valt enskilt huvudmannaskap. 

Efter vår intervju med den fysiska planeraren i Munkedal framgick det att 

kommunfullmäktige beslutat att alla detaljplaner skall ha enskilt huvudmannaskap. Vi 

ställer oss frågande till att man kan ta ett sådant politiskt beslut, då detta medför att 

kommunen anser att det alltid föreligger särskilda skäl inom kommunen. Detta är ett 

beslut som bör tas i varje enskild detaljplan. Det faktum att kommunen inte heller 

redovisar de särskilda skälen kan tyda på att det inte finns några särskilda skäl i vissa 

detaljplaner. 

Kommunens intentioner angående vägar får anses vara uppfyllda vilket troligtvis 

beror på att de själva byggt ut anläggningarna. Under intervjun framkom att 

kommunen vill ha trafiksäkra vägar. Vi har besiktigat vägarna, men vi kan inte 

bedöma om trafiksäkerheten är uppnådd då vi inte är sakkunniga inom ämnet. Dock 

kan vi konstatera att detta inte är uppfyllt på en vägsträcka där kommunen ansåg att 

en gång- och cykelväg skulle anläggas på grund av kraftig lutning. Vi uppfattade att 

denna sträcka istället var utformad som lokalväg då standarden inte avvek från övrig 

väg i området och ingen skyltning fanns.  

Kommunens intentioner angående grönområden anser vi vara till större del uppfyllda. 

Lekplatserna är av hög standard. För övrig naturmark har kommunen varit vag 

angående sina intentioner. I en av detaljplanerna ansåg kommunen att marken skulle 

hållas i vårdat skick. Vi anser att naturområdena var i förhållandevis gott skick.  

Samtidigt som man tog beslutet om enskilt huvudmannaskap i hela kommunen 

uttryckte kommunalfullmäktige att avtal kan tecknas med kommunen angående 

skötsel av naturområden. Vi tycker detta är intressant då kommunen vid tecknande av 

ett sådant avtal utför en tjänst som vid kommunalt huvudmannaskap är förbjudet att 

ta betalt för. Vi vet tyvärr inte om några sådana avtal har tecknats på de områden vi 

granskat. 

I båda de detaljplaner vi granskat ingår all allmän plats i gemensamhetsanläggningar. 

Anläggningsbesluten har angående utformning varit vaga, detta kan bero på att 

anläggningar redan var utförda vid tid för förrättning. Vid förrättning för bildande av 

gemensamhetsanläggning i en av detaljplanerna nämns inte väsentlighets- eller 

båtnadsvillkoret överhuvudtaget. I förrättningen för bildande av 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – Planering kontra genomförande 
 

 58 

gemensamhetsanläggning för det andra planområdet gavs utförliga redogörelser om 

väsentlighets- och båtnadsvillkoret. Det skall dock nämnas att dessa redogörelser 

enbart behandlar vägar och andra fysiska anläggningar förutom naturmark. Angående 

naturmarken nämns inget om båtnad eller väsentlighet. 

Detta är anmärkningsvärt då det är just väsentligheten av naturmark som kan 

ifrågasättas om det skall kunna ingå i en gemensamhetsanläggning. 

Allmänhetens tillgänglighet till de allmänna platserna anser vi vara mycket god inom 

de områden vi kontrollerat. Även den fysiske planeraren vi intervjuade hade denna 

uppfattning gällande hela kommunen. 
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6.2 Diskussion om Strömstads kommun 

Samtliga planer vi granskat inom Strömstad kommun har till största del handlat om ny 

exploatering och ej förtätning av redan befintliga områden. 

Kommunen har inte redovisat skälen till att man valt enskilt huvudmannaskap i 

planhandlingarna till någon av de fyra detaljplaner vi granskat. Enbart en av de 

detaljplaner vi granskat har fritidsbostäder som huvudändamål, resterande har 

permanentbostäder. Inget område har tidigare varit planlagt. 

Efter intervju med två personer från Strömstads kommun har vi fått reda på att man 

inom Strömstad tätort har kommunalt huvudmannaskap, enskilt huvudmannaskap 

används uteslutande på landsbygden. Frågan var tätorten slutar och var landsbygden 

börjar anses idag inte utgöra något problem men allteftersom närområdena runt 

tätorten bebyggs blir frågan än mer aktuell. 

Frågan är om Strömstads kommuns ståndpunkt angående när enskilt 

huvudmannaskap skall användas har någon skälig grund. Detta är något som de även 

är medvetna om och det diskuteras inom planavdelningen på kommunen. Ingen 

politisk debatt har vid tid för intervjun (2012-05-02) startat angående 

huvudmannaskapet.  

Idag finns kommunens intentioner angående vägar beskrivna i en antagen 

kravspecifikation som utformats av tekniska förvaltningen/nämnden. 

Kravspecifikationen antogs 2004-02-23, det pågår diskussioner hos kommunen 

angående utformning av en ny kravspecifikation. Av de detaljplaner vi granskat har 

enbart en arbetats fram efter kravspecifikationen antagits. Det är detaljplanen för 

Ånneröd 2:58 m fl, där vägarna var, efter våra egna mått, så breda som specifikationen 

angav. De övriga detaljplanerna är framarbetade under mitten av nittiotalet.  

Generellt har kommunens intentioner angående vägstandard genomförts med några 

mindre avvikelser.  

Det finns en väg i detaljplanen, delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, som har fått 

bättre standard än vad kommunen förespråkat i plan- och 

genomförandebeskrivningen. Vägen ansågs där bli grusad men vid besiktning av 

området var vägen asfalterad och hade belysning. Detta hade avtalats om i ett 

exploateringsavtal för planområdet, enligt avtalet skulle kommunen anlägga vägen och 

kostnaderna delas upp senare.  

Inom samma planområde redovisar plankartan att en lokalväg skall finnas men vid 

besiktning fanns ingen väg anlagd där. Vi antar att kommunen ansåg att behovet för 

vägen inte fanns vid tid för genomförandet. 

Inom planen del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl var kommunens 

intentioner att samtliga vägar skulle ingå i en gemensamhetsanläggning. En av vägarna 

inrättades inte i anläggningen då man i förrättningen inte såg någon anledning till att 
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den vägen ingick. Anledningen var delvis att vägen och de fastigheter som använde 

den redan fanns utbyggda innan planarbetet och att vägen inte ingår i vägnätet för 

resterande fastigheter i området. 

Kommunens intentioner angående grönområdena har varit att de skall ingå i en 

gemensamhetsanläggning. I endast en av planerna ingår grönområden i en 

gemensamhetsanläggning tillsammans med övrig allmän plats. Samtliga planers 

grönområden har dock inrättats som samfälld mark för fastigheterna inom 

planområdena. Förvaltningen av grönområdena sker i samtliga fall genom en 

samfällighetsförening.  

Generellt sett har inte kommunen några direkta intentioner vad gäller utformning eller 

iordningställande av naturmark. Naturmark finns i tre av de plankartor vi granskat 

men kommunen beskriver inte särskilt ingående vad man har för intentioner för 

marken i plan- eller genomförandebeskrivningarna. Vi antar att detta är anledningen 

till att de inte inrättats som gemensamhetsanläggningar eftersom 

förrättningslantmätaren inte upplevt att behovet funnits, det har räckt med att marken 

blivit samfälld. I en av planerna finns det dock bestämmelser för lek inom ett 

naturområde.  

Det finns bestämmelser om parkmark i två av planerna varav en av planerna 

uteslutande har parkmark som grönområde istället för naturmark. Mer kan läsas 

angående denna plan under reflektion/analys av detaljplan Ånneröd 2:58 m fl. Det 

fanns två parkområden som kommunen hade intentioner angående utformning och 

iordningställande. Det ena var iordningställt enligt intentionerna och det andra var 

inte anlagt vid tid för besiktning.   

Angående anläggningsbesluten så har lantmäterimyndigheten inte bestämt något vad 

gäller utformningen av de ingående anläggningarnas vägbredd. I ett av planområdena 

har det dock bestämts att vägbeläggningen skall vara asfalt. 

Vad gäller båtnad och väsentlighet så har det varierat mellan planerna hur 

lantmäterimyndigheten har ställt sig till dessa punkter. Det finns exempel där man 

tagit hänsyn till båda villkoren och förklarat att de är uppfyllda. Det finns också 

exempel på när man inte ens nämnt villkoren eller de lagparagrafer som gäller.  

Allmänhetens tillgänglighet anser vi vara god vad gäller de allmänna platserna. Det har 

inte förekommit några vägbommar eller andra privatiserande åtgärder inom de 

allmänna platserna vid vår besiktning. Det finns dock ett exempel där 

framkomligheten till de allmänna platserna inte blivit som plankartan redovisat. I 

detaljplanen för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m.fl. skall man enligt detaljplanen 

kunna nå ett av områdena genom en lokalgata. Denna gata fanns inte vid tid för 

besiktningen.  
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6.3 Diskussion om Uddevalla kommun 

Uddevalla kommun har inte redovisat några särskilda skäl för enskilt 

huvudmannaskap till någon av de detaljplaner vi granskat. I en detaljplan skriver 

kommunen i och för sig att området tidigare utgjorts av en byggnadsplan eller 

motsvarande. Även om detta skulle anses vara ett godtagbart skäl är det oklart om 

kommunen menar att det är ett skäl eller om de endast redovisar förhållandena som 

gällde innan planläggningen.  

För utformning av lokalgator har kommunen varierade intentioner beroende på om 

det är ett nyexploaterat område eller om det är ett befintligt område som planläggs. 

Vid de nyexploaterade områdena preciseras kommunens intentioner tydligt i 

planhandlingarna. I befintliga områden är de mer återhållsamma med sina intentioner 

och ansåg ofta att gatorna till största del skulle hålla samma standard som innan. Vid 

de fall kommunen redovisade sina intentioner på bebyggda områden var de tydliga 

med att påpeka att detta endast var förslag.  

För naturmarksområden har kommunen varit än mer restriktiva, oftast har det endast 

angetts att naturområden skall bevaras så som de såg ut innan exploateringen 

alternativt att lekplats skulle anordnas.  

De intentioner kommunen har och redovisar i planhandlingarna redovisas 

knapphändigt i plankartorna och dess bestämmelser. I princip anges endast 

placeringen av de allmänna platserna i detaljplanerna. Inte en enda detaljplan anger 

vägarnas bredd eller beläggning. Istället har ett exploateringsavtal eller ett 

genomförandeavtal upprättats för att säkerställa kommunens intentioner alternativt att 

kommunen själv har ansvarat för anläggandet av gatorna.  

Park och naturområden regleras inte heller i någon större utsträckning i plankartorna. 

Detta tror vi beror på att kommunen inte har några större intentioner för 

utformningen av områdena. Men inte heller de områden som kommunen har 

intentioner för anges det några utformningsbestämmelser i plankartorna bortsett från 

ett lekplatsområde.  

I anläggningsbesluten anges vägarnas standard och beläggning bra överlag i 

beskrivning och karta för anläggningarna. Naturmarkerna är däremot beskrivna i 

mindre omfattning. Visserligen anges vilka områden som skall ingå i 

gemensamhetsanläggningen med ändamålet naturmark. Hur dessa skall utformas och 

skötas anges vagt, ofta används en standardfras som anger att området skall vara lätt 

tillgängligt ur rekreationssynpunkt. Att anläggningsbesluten inte anger så mycket för 

vad som gäller inom naturmark kan säkert bero på att kommunen inte har några 

större intentioner med områdena. Men vi tror att detta även kan bero på att 

förrättningslantmätaren anser att det inte är väsentligt för en fastighetsägare att 

förvalta ett naturområde.  
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Enligt samtliga anläggningsbeslut uppfyller alla gemensamhetsanläggningar 

väsentlighets- och båtnadsvillkoret. Dock finns inga redogörelser för varför dessa 

villkor är uppfyllda i någon av förrättningarna.  

Tillgängligheten för allmänheten till de allmänna platserna var i de flesta fall dålig. 

Vissa områden gick det att ta sig till medan man på andra områden möttes av en skylt 

där det stod att man ej hade tillstånd att köra in med bil. På ett av områdena fanns 

dessutom en bom som möjliggjorde att trafik till området kunde stängas ute. Att 

sedan nyttja de allmänna platserna som t.ex. natur- och parkmark på områdena var 

också mycket begränsat då det kändes som att dessa anläggningar var privatägda och 

endast till för fastighetsägarna på området. På vissa ställen var det till och med 

omöjligt att ta sig till parkområdena utan att gå över kvartersmark. 

En sak som bör nämnas extra är att på den enda plan som kommunen angett särskilt 

att den allmänna platsen skall vara tillgänglig för allmänheten också är det område där 

det finns; en skylt som anger att obehöriga ej har tillträde, en bom för att kunna stänga 

ute trafiken samt att anläggningsbeslutet anger att naturmarken skall vara tillgängligt 

för delägarna på området. Det sistnämnda kan tolkas som att naturmarken enbart 

skall vara tillgänglig för delägarna.  
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6.4 Sammanfattande diskussion 

I detta avsnitt sammanfattas först hur de tre kommunerna och 

lantmäterimyndigheterna har gått tillväga under planprocessen samt förrättningar. 

Detta jämnförs sedan med hur det blev i verkligheten. 

Sedan går vi kort igenom våra tankar kring enkätsvaren från lantmäterimyndigheterna. 

Slutligen diskuterar vi våra tankar kring hur gällande lagstiftning bör följas och hur 

den kan utvecklas. 

6.4.1 Granskning av detaljplaner och besiktning 

Kommunerna har inte angett några skäl till varför de valt enskilt huvudmannaskap i 

någon av de detaljplaner som granskats. Kommunerna har i varje enskild plan 

intentionen att de allmänna platserna skall ingå i en gemensamhetsanläggning och 

förvaltas av en samfällighetsförening.  

Redovisningen av kommunernas intentioner för vägar i plan- och 

genomförandebeskrivning varierar relativt mycket inom varje enskild kommun och 

detaljplan. Intentionerna för vägbredder redovisas i ungefär hälften av de 

detaljplanerna. Vad gäller intentioner för beläggning har det enbart redovisats i fyra 

detaljplaner. Vi tror att variationen beror på att det inte fanns några bestämda krav 

som skulle gälla inom hela kommunen. Varken Munkedal eller Uddevalla har några 

politiskt framtagna krav på hur vägar skall utformas, Strömstad däremot har en 

framtagen kravspecifikation sedan 2004. Dock har enbart en detaljplan granskats i 

Strömstads kommun efter att kravspecifikationen togs fram men inom detta område 

har denna följts. Vi kan inte utifrån en enstaka detaljplan dra några slutsatser om 

denna kravspecifikation följs i övriga detaljplaner. Det kan dock vara en indikation på 

att en sådan specifikation skulle kunna fungera för att få kommunens intentioner 

gällande vägstandard genomförda. Dessa intentioner redovisas sällan i plankartan, vi 

har bara sett det angivet i en plankarta. 

Alla vägar ingår i gemensamhetsanläggningar som förvaltas av samfällighetsföreningar 

i enlighet med kommunernas intentioner. Lantmäteribesluten angående vägar har inte 

tagit upp någon specifik bredd som skall gälla. Det förekommer dock beslut angående 

vägbeläggning. Oftast har vägarna varit anlagda vid tid för anläggningsförrättningarna. 

Vi anser att lantmäterimyndigheten bör reglera mer i besluten för att förtydliga för 

fastighetsägarna vad som gäller och så att kommunernas intentioner följs. Detta för 

att säkra hur vägarna skall utformas och drivas i framtiden. 

Efter besiktning av områdena kan det konstateras att standarden på vägarna oftast är 

bra och kommunernas intentioner har följts. Det förekommer dock fall där bredder 

inte överensstämt med vad kommunen angivit och där beläggningen blivit någon 

annan.     
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Kommunernas redovisning av intentioner i plan- och genomförandebeskrivning 

gällande grönområden är varierande från plan till plan men i Uddevalla kommun har 

man redovisat sina intentioner utförligare än vad Strömstads- och Munkedals 

kommun gjort. Överlag har kommunerna intentionen att naturmarken skall bevaras i 

samma skick som innan planläggningen. Kommunens intentioner gällande anlagda 

grönytor så som parkmark eller lekyta korrelerar ofta inte mellan plan- och 

genomförandebeskrivning och plankartan. Kommunernas intentioner gällande 

anlagda grönområden har endast redovisats i några få plan- och 

genomförandebeskrivningar. I de flesta plankartor finns dock sådana områden 

utmarkerade. Vad detta beror på kan vi enbart spekulera i men en anledning kan vara 

att kommunerna anser det nog att uttrycka användningen i plankartan. Vi tycker att 

kommunen bör ange hur lekplatser skall anläggas mer utförligt och hänvisa till de 

säkerhetsföreskrifter som finns med tanke på användarnas säkerhet. 

I de lantmäteriförrättningar som utförts har anläggningsbesluten angående 

grönområden oftast varit mycket vagt utformade i de fall grönområdena varit med i 

gemensamhetsanläggningen. I övriga fall har lantmäterimyndigheten bildat en 

marksamfällighet för naturområdena som ändock drivs av den samfällighetsförening 

som ansvarar för gemensamhetsanläggningarna. Vi tror anledningen till att 

lantmäterimyndigheten anger vaga beslut eller lämnar ute naturområdena ur 

gemensamhetsanläggningen är delvis att väsentligheten ej är uppfylld samt för att 

fastighetsägarna inte skall få ett för omfattande ansvar angående driften av 

grönområdena.  

Efter besiktningen av naturområdena kan vi konstatera att de är i de allra flesta fall 

orörda och i sitt ursprungsskick. I de detaljplaner som har haft lek eller park 

utmarkerat på plankartan har anläggning utförts i de fall kommunen ansvarat för 

anläggandet och då av hög standard. När det är exploatör eller privatperson som har 

ansvaret så har anläggning utförts i endast ett fåtal fall.  

Eftersom att det i kommittédirektivet som kommenterats i bakgrunden har getts i 

uppdrag att utreda huruvida allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap skall ha 

samma tillgänglighet som om kommunen vore huvudman finns det ingen anledning 

till att vi skall uttala oss om hur tillgängligheten bör vara. Vi kan dock efter vår 

besiktning konstatera hur det faktiskt har varit i de områden som vi besiktigat. 

Tillgängligheten skiljer sig mellan kommunerna. I Uddevalla kommun anser vi 

tillgängligheten vara sämre för allmänheten då privatiserande åtgärder och andra 

hinder fanns på flera av områdena. Detta gällde både områden i anslutning till tätort 

och områden utanför. Inom Strömstad- och Munkedals kommun var tillgängligheten 

till de allmänna platserna god och inga privatiserande åtgärder var utförda. 
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6.4.2 Enkät 

Det som kan tas upp särskilt angående enkäten som inte tas upp i någon annan del av 

detta avsnitt är hur samarbetet mellan kommun och lantmäterikontor fungerar. Vi och 

de statliga lantmäterikontoren som har svarat anser att det görs en för knapphändig 

granskning av detaljplaner. Vi anser att samarbetet mellan kommunerna och statliga 

lantmäterikontor bör utökas. Granskningen borde bli mer omfattande så att alla 

moment prövas korrekt. Problemet är att kommunerna inte vill betala 

lantmäterimyndigheterna för deras expertis.  

6.4.3 Lagstiftning 

Vi tror att valet av enskilt huvudmannaskap sällan beror på att det föreligger särskilda 

skäl till detta. Valet av enskilt huvudmannaskap beror troligen istället på att en 

tradition utarbetats inom kommunerna och för att de vill spara pengar.  

De särskilda skälen som skall föreligga för att enskilt huvudmannaskap ska kunna 

användas har inte redovisats överhuvudtaget i någon detaljplan. Detta är något som 

bör redovisas tydligare för att visa att kommunen tagit en ställning till varför enskilt 

huvudmannaskap har valts. Det finns ett rättsfall som styrker vår åsikt. I rättsfallet mål 

nr. P 4889-11 från 2012-02-16 upphävdes en detaljplan efter domslut av Mark- och 

miljödomstolen. En av anledningarna till detta beslut var att de särskilda skälen inte 

framfördes i planhandlingarna. 

Enligt litteraturstudierna vad gäller planbestämmelser för utformning av allmänna 

platser i PBL får kommunen vid enskilt huvudmannaskap bestämma lika mycket som 

de skall bestämma vid kommunalt huvudmannaskap. Vi anser att kommunens 

intentioner, om sådana finns, bör redovisas utförligare i plankartan än vad som görs 

idag. Dels för att få intentionerna genomförda samt för att tydliggöra vad som gäller 

för fastighetsägarna. Det bör dock nämnas att kommunen inte skall bestämma mer i 

plankartan än vad som krävs för att uppnå detaljplanens syfte. Om det krävs en viss 

bredd för att t.ex. sopbil, räddningstjänst eller liknande fordon skall kunna ta sig fram 

inom området bör denna bredd anges i plankartan. 

Kommunerna som granskats prövar inte villkoren i AL överhuvudtaget utan 

överlämnar detta åt lantmäterimyndigheterna. I de lantmäteriförrättningar som 

granskats uttrycker sig lantmäterimyndigheterna oftast med en standardfras att 

villkoret är uppfyllt utan vidare förklaring. Det förekommer fall då en prövning 

förmodligen har skett men vi tror att lantmäterimyndigheterna oftast följer planen 

utan att ifrågasätta väsentligheten. Detta baseras på de förrättningsakter som granskats 

samt till viss mån svaren från enkäten.  

Vi anser att det inte finns någon väsentlighet för fastigheter att sköta naturområden 

som är till för allmänheten genom en gemensamhetsanläggning. När en kommun har 

intentionen att en gemensamhetsanläggning skall bildas för drift av allmänna platser, 

och då speciellt naturområden, så bör en grundlig prövning av villkoren i AL göras i 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – Planering kontra genomförande 
 

 66 

samband med planframtagandet. Kommunerna bör göra detta även om 

fastighetsplan/fastighetsindelningsbestämmelser inte används för att säkerställa 

genomförandet av detaljplanen. Kommunen bör beakta den framtida 

fastighetsindelningen och pröva väsentligheten utefter vilka konsekvenser detaljplanen 

innebär och inte lägga fokus på vem som äger marken vid planläggandet. En 

anledning till att dessa villkor bör prövas grundligt i planprocessen är i de fall en 

exploatör tagit initiativ till förrättning och är ensam ägare till samtliga fastigheter på 

området. Då väsentlighetsvillkoret är dispositivt kan exploatören då ansöka om att 

bilda en gemensamhetsanläggning för samtliga fastigheter inom planområdet. Då 

”samtliga” fastighetsägare är överens tas ingen hänsyn till väsentligheten. När 

exploatören sedan säljer tomterna ingår fastigheterna redan i 

gemensamhetsanläggningen och de nya fastighetsägarna har inget annat val än att 

delta. Med detta som bakgrund anser vi att det behöver ses över hur man hanterar 

prövning av villkor i AL i samband med detaljplaner och då speciellt dispositiviteten 

av väsentlighetsvillkoret.  

Ett alternativ till detta är att kommunen genom fastighetsindelningsbestämmelser 

bestämmer att naturområdena skall ingå i en marksamfällighet. I flera av de 

detaljplaner vi granskat har lantmäterimyndigheten valt att bilda en marksamfällighet 

för grönområden då lantmäterimyndigheten inte funnit det väsentligt att områdena 

skall ingå i en gemensamhetsanläggning. Vi tycker detta är en bättre lösning än att låta 

grönområdena ingå i en gemensamhetsanläggning. Detta eftersom att fastighetsägarna 

då blir markägare och inte har ett större ansvar än att grönområdena utgör deras 

egendom.   
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7 Slutsatser  

Kommunerna som studerats har inte redovisat några särskilda skäl till valet av enskilt 

huvudmannaskap. Vi anser att skälen är något som bör redovisas tydligare, detta för 

att visa att kommunen tagit en ställning till varför enskilt huvudmannaskap har valts. 

Utifrån våra besiktningar kan det påvisas att kommunens intentioner för de allmänna 

platserna med enskilt huvudmannaskap inte har uppfyllts fullt ut vilket tyder på att så 

som enskilt huvudmannaskap används idag är det ej en fullt fungerande lösning.  

Enskilt huvudmannaskap kan dock vara en fungerande lösning för att få 

kommunernas intentioner genomförda, om kommunerna använder sig utav 

planbestämmelser för att reglera utformning av allmänna platser då 

lantmäterimyndigheterna följer dessa vid förrättning. I de detaljplaner vi granskat har 

planbestämmelser gällande utformning sällan använts. 

Vad gäller tillgängligheten för allmänheten till allmänna platser så varierar den mellan 

kommunerna. Det förekommer både fall där tillgängligheten är god och sämre.  

Kommunen får enligt ÄPBL och PBL bestämma utformning av allmänna platser med 

enskilt huvudmannaskap i samma grad som kommunen skall bestämma utformning 

av allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap. 

Andra slutsatser vi kunnat dra utifrån vårt arbete är att kommunen bör ha intentionen 

att naturområden ej skall ingå i en gemensamhetsanläggning, istället bör marken 

utgöras av en marksamfällighet.  

Prövningen av villkoren i AL behöver ses över gällande hur man hanterar detta i 

samband med granskning av detaljplaner samt vid förrättning.  

Anläggningsbesluten bör utformas tydligare eftersom att de har betydelse för 

fastighetsägarna då de skall driva anläggningen i framtiden. Skälen till besluten bör 

också utformas tydligare med utförligare redogörelser för t.ex. väsentlighet- och 

båtnadsvillkoret. 
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8 Förslag till framtida examensarbeten 

Utföra liknande undersökningar i andra län än Västra Götaland för att se om enskilt 

huvudmannaskap förekommer även där och hur det i så fall hanteras? Detta för att få 

en bild av hur det hanteras som helhet i landet. 

Utreda när i genomförandeprocessen som avvikelser från kommunens intentioner 

uppstår och varför. Finns brister i sammarbetet mellan kommun och 

lantmäterimyndighet? Eller beror det på andra orsaker som t.ex. exploatör eller 

liknande? 

Hur bör granskningen av detaljplaner ske, framförallt hos statliga lantmäteriet, för att 

få en korrekt och effektiv granskning som ryms inom lantmäteriets resurstillgångar? 
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17. Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl 

18. Förrättningsakt 1430-413 

19. Detaljplan för del av Västergård 

20. Förrättningsakt 1430-392 

21. Detaljplan för del av Daftön 1:8 m fl 

22. Förrättningsakt 1486-96/18 

23. Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö 

24. Förrättningsakt 1486-261  

25. Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl 

26. Förrättningsakt 1486-191 

27. Detaljplan för Ånneröd 2:58 m fl 

28. Förrättningsakt 1486-767 

29. Detaljplan för Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl 

30. Förrättningsakt 1485K-08/92 

31. Detaljplan för del av Ljungs-berg 1:25 

32. Förrätningsakt 1485K-08/3  

33. Detaljplan Smedseröd 1:8 mm, Herrestad 

34. Förrättningsakt 1485K-07/199 

35. Detaljplan för Flökärr; del av stan 1:3 

36. Förrättningsakt 1485K-2001/42 

37. Förrättningsakt 1485K-2006/85 

38. Detaljplan för del av Överby 1:31 m fl 

39. Förrätningsakt 1485K-2006/33



Urklipp ur planhandlingar och akter för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl 
 

Bilaga A:1 

Bilagor 

Urklipp ur planhandlingar och akter för 
Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl 

Genomförandebeskrivning/planbeskrivning  
I planbeskrivningen har man redovisat vad man ansåg angående vägarna inom området, se nedan; 

215 

                                                 
215 Planbeskrivning tillhörande Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl, sid.5 (12/25) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl 
 

Bilaga A:2 

I genomförandebeskrivningen har kommunen delat upp ansvaret för de allmänna platserna enligt 
nedan; 

216 
Kommunens intentioner att befintlig samfällighetsförening skall omprövas och få ansvar för även 
de enligt planen nya allmänna platserna, se nedan; 

217 

                                                 
216 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl, sid.2 (16/25) 
217 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl, sid.2 (16/25) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl 
 

Bilaga A:3 

Detaljplan 

I denna detaljplan fanns följande allmänna platser och utformningsbestämmelser; 

218 
 

                                                 
218 Plankarta tillhörande Detaljplan för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl, sid.1 (1/25) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl 
 

Bilaga A:4 

Förrättningsakter 
En ny gemensamhetsanläggning har bildats för vägar och grönområden. Den var redan utförd 
vid tid för förrättningen. Gemensamhetsanläggningen skall drivas av en samfällighetsförening, se 
nedan; 

219 

                                                 
219 Förrättningsakt 1430-413, ga:3, Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m.m., aktbilaga BE1 sid.2 (7/165) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl 
 

Bilaga A:5 

Nedan redovisas anläggningsbeslutet samt bakgrundsskälen till att den inrättats; 

220 

                                                 
220 Förrättningsakt 1430-413, ga:3, Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m.m., aktbilaga PR6 sid.4 (60/165) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl 
 

Bilaga A:6 

Beslut har tagits av kommunfullmäktige att huvudmannaskapet för allmänna platser skall åvila 
vägföreningar, undantaget är områden med stadsplan, se nedan; 
 

221 
  

                                                 
221 Förrättningsakt 1430-413, ga:3, Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m.m., PM (bilaga till principsförslag) sid.1 
(120/165) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl 
 

Bilaga A:7 

Förrättningskarta 

222 

                                                 
222 Förrättningsakt 1430-413, ga:3, Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m.m., aktbilaga KA1 (2/165) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl 
 

Bilaga A:8 

Plankarta 

223  

                                                 
223 Plankarta tillhörande detaljplan Bruksskoleområdet Munkedal 1:27 m fl  



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Västergård, etapp 5 
 

Bilaga B:1 
 

Urklipp ur planhandlingar och akter för del av 
Västergård, etapp 5 

Genomförandebeskrivning/planbeskrivning  
Kommunen angav i planbeskrivningen var området var beläget samt syftena med den. 

224 

225 
Kommunen angav att de själva till största del var markägare på området. 

226 
                                                 
224 Planbeskrivning sid.3 tillhörande del av Västergård, etapp 5 (11/41) 
225 Planbeskrivning sid.2 tillhörande del av Västergård, etapp 5 (10/41) 
226 Planbeskrivning sid.4 tillhörande del av Västergård, etapp 5 (12/41) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Västergård, etapp 5 
 

Bilaga B:2 
 

 
Enskillt huvudmannaskap gäller enligt planbeskrivningen för de allmänna platserna, inget skäl till 
detta gavs. De ansåg också att en samfällighetsförening skulle ansvara för driften av 
anläggningarna. 
 

227 
 
Kommunen redovisade i planbeskrivning och genomförandebeskrivning vad de hade för 
intentioner för utformningen av de allmänna platserna. De angav bland annat att vilken bredd 
skulle få och hur naturmark skulle skötas. Se nedan;  

                                                 
227 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande del av Västergård, etapp 5 (28/41) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Västergård, etapp 5 
 

Bilaga B:3 
 

228 
 

    229 
 

230 
                                                 
228 Planbeskrivning sid.11 tillhörande del av Västergård, etapp 5 (19/41) 
229 Planbeskrivning sid.12 tillhörande del av Västergård, etapp 5 (20/41) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Västergård, etapp 5 
 

Bilaga B:4 
 

231 
  

                                                                                                                                                         
230 Planbeskrivning sid.10 tillhörande del av Västergård, etapp 5(18/41) 
231 Genomförandebeskrivning sid.8 tillhörande del av Västergård, etapp 5 (34/41) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Västergård, etapp 5 
 

Bilaga B:5 
 

Förrättningsakt  
Anläggningsförrättningen angav väldigt vagt hur anläggningarna skall vara beskaffade. 
 

232 
 

                                                 
232 Akt 1430-392 ga:7 tillhörande del av Västergård etapp5  BE sid. 1 (4/7) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Västergård, etapp 5 

Bilaga B:6 
 

Förrättningskarta 

233

                                                 
233 Akt 1430-392 ga:7 tillhörande del av Västergård etapp5,  KA 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Västergård, etapp 5 

Bilaga B:7 
 

Plankarta 

234

                                                 
234 Plankarta tillhörnade detaljplan del av Västergård, etapp 5 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Daftön 1:8 m fl 

Bilaga C:1 

Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Daftön 
1:8 m fl 

Genomförandebeskrivning/planbeskrivning  
I genomförandebeskrivningen beskrev kommunen att en gemensamhetsanläggning skall bildas 
med två sektioner och att en samfällighetsförening skall bildas för förvaltningen av anläggningen. 
De har även gjort en ansvarstabell där de har fördelat ut ansvaret inom de olika områdena så som 
vägar, natur m.m., se nedan;  
 

235 

                                                 
235 Genomförandebeskrivning tillhörande Del av Daftön 1:8 m fl, sid.2 (26/30) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Daftön 1:8 m fl 

Bilaga C:2 

Under tekniska frågor i genomförandebeskrivningen har kommunen angett sina intentioner 
angående vägstandard, se nedan; 
 

236 
Kommunen har angivit genomförandebeskrivningens betydelse vid genomförandet av 
detaljplanen, se nedan; 
 

237 
Detaljplan 

I denna detaljplan fanns följande allmänna platser och utformningsbestämmelser; 

238 
  

                                                 
236 Genomförandebeskrivning tillhörande Del av Daftön 1:8 m fl, sid.2 (26/30) 
237 Genomförandebeskrivning tillhörande Del av Daftön 1:8 m fl, sid.4 (28/30) 
238 Plankarta tillhörande Del av Daftön 1:8 m fl, sid.1 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Daftön 1:8 m fl 

Bilaga C:3 

Förrättningsakter 
Ansökan anger att gemensamhetsanläggning skall inrättas med avseende på vägar, vatten och 
avlopp, se del av ansökan nedan; 
 

239 
I beskrivningen har förrättningslantmätaren redogjort att gemensamhetsanläggning skall bildas 
för vägar inom och utanför planområdet samt för parkering. Deltagande fastigheter som skall 
delta finns redovisade samt upplåtet utrymme för anläggningen, se nedanstående text från 
förrättningsakten; 
 

240 

                                                 
239 Förrättningsakt 1486-96/18, ga:2, Del av Daftön 1:8 m fl, aktbilaga A, sid. 1 (16/49) 
240 Förrättningsakt 1486-96/18, ga:2, Del av Daftön 1:8 m fl, aktbilaga BE1, sid. 1 (5/49) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Daftön 1:8 m fl 

Bilaga C:4 

Björnvikens Samfällighetsförening förvaltar Daftön GA:2-3 och S:1, enligt nedan; 
 

241 
Förrättningslantmätaren har redovisat skälen till anläggningsbeslutet enligt nedan; 
 

242 
  

                                                 
241 Förrättningsakt 1486-96/18, ga:2, Del av Daftön 1:8 m fl, Stadgar för Björnvikens Samfällighetsförening, sid. 1 
(44/49) 
242 Förrättningsakt 1486-96/18, ga:2, Del av Daftön 1:8 m fl, aktbilaga PR2, sid. 1 (14/49) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Daftön 1:8 m fl 

Bilaga C:5 

Förrättningskarta 

243 

                                                 
243 Förrättningsakt 1486-96/18, ga:2, Del av Daftön 1:8 m fl, aktbilaga KA1, sid. 1 (1/49) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Daftön 1:8 m fl 

Bilaga C:6 

Plankarta 

244

                                                 
244 Plankarta tillhörande detaljplan del av Daftön 1:8 m fl 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö 

Bilaga D:1 
 

Urklipp ur planhandlingar och akter för del av 
Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö 

Genomförandebeskrivning/planbeskrivning  
 
Under rubriken Tekniska frågor i genomförandebeskrivningen redovisar Kommunen vad man 
anser angående standard på lokalvägen genom planområdet, se nedan; 
 

245 
Kommunen har beskrivit ansvarsfördelning av planens ekonomiska frågor i löpande text. Man 
har även angivet att en gemensamhetsanläggning skall bildas under de fastighetsrättsliga frågorna, 
se nedan;  

                                                 
245 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, sid.2 
(34/47) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö 

Bilaga D:2 
 

246 
Kommunen påpekar att avsikten med genomförandebeskrivningen är att skall utgöra vägledning 
vid genomförandet av detaljplanen, se nedan; 
 

247 
  

                                                 
246 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, sid.2 
(34/47) 
247 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, sid.2 
(34/47) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö 

Bilaga D:3 
 

Kommunen har beskrivit ansvarsfördelning vad gäller allmän plats i genomförandebeskrivningen, 
se nedan; 

248 
  

                                                 
248 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, sid.1 
(33/47) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö 

Bilaga D:4 
 

Plankarta 
 
Följande bestämmelser finns i detaljplanen; 
 

 

249 
 

Förrättningsakter 
 
Bildanden av Nyckleby s:2 i förrättning, se nedan; 
 

250 

                                                 
249 Plankarta tillhörande Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, sid.1 (3/47) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö 

Bilaga D:5 
 

Bildandet av Nyckleby GA:2 beskrivs enligt nedan; 
 

251 

                                                                                                                                                         
250 Förrättningsakt 1486-261 Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, aktbilaga BE sid.6 (9/51) 
251 Förrättningsakt 1486-261 Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, aktbilaga BE sid.7 
(10/51) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö 

Bilaga D:6 
 

Andelstalen för sektion 1 och sektion 2 nedan. Notera att Korsnäs 2:8 och Korsnäs 2:94 ägs av 
kommunen genom AB Strömstadsbyggen. 
 

252 
En mindre avvikelse från planen har skett vid förrättningen, se nedan; 
 

253 

                                                 
252 Förrättningsakt 1486-261 Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, aktbilaga BE sid.8 
(11/51) 
253 Förrättningsakt 1486-261 Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, aktbilaga PR2 sid.1 
(20/51) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö 

Bilaga D:7 
 

Förrättningskarta 

254

                                                 
254 Förrättningsakt 1486-261 Detaljplan för delar av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö, aktbilaga KA sid.1 (3/51) 



Urklipp ur planhandlingar och akter för del av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö 

Bilaga D:8 
 

Plankarta 

255
  

                                                 
255 Plankarta tillhörande detaljplan del av Korsnäs 2:8, Nyckleby 1:7 m fl, Tjärnö 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m.fl. 

Bilaga E:1 
 

Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 
1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m.fl. 

Genomförandebeskrivning/planbeskrivning  
 
I genomförandebeskrivningen beskriver kommunen hur de anser att ansvaret skulle fördelas för 
olika områden i planen. Man skrev även att ett exploateringsavtal skall upprätts som reglerar 
utförande och kostnadsansvar, se nedan; 
 

256 
  

                                                 
256 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby  1:17 m fl, sid.2 
(19/23) 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m.fl. 

Bilaga E:2 
 

Kommunen anser att gemensamhetsanläggning skall bildas för allmän plats, se nedan; 
 

257 

Detaljplan 

I denna detaljplan fanns följande allmänna platser och utformningsbestämmelser; 

 

 

258 
 
  

                                                 
257 Genomförandebeskrivning tillhörande Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby  1:17 m fl, sid.2 
(19/23) 
258 Plankarta tillhörande Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, sid.1, (1/23) 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m.fl. 

Bilaga E:3 
 

Förrättningsakter 

En samfällighet har bildats för all allmänplatsmark inom planområdet, se nedan;  
 

259 
Från fjärde protokollets redogörelse står det att de avtalsrättigheter som belastar 2:20 skall belasta 
samfälligheten i framtiden trots att det går emot planens syften, se nedan; 
 

260 
En gemensamhetsanläggning har bildats med ändamål väg och dagvattenledningar, se nedan; 
 

261 

                                                 
259 Förrättningsakt 1486-191, s:3 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, aktbilaga BE 
sid.15, (18/77) 
260 Förrättningsakt 1486-191, s:3 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, aktbilaga PR4 
sid.1, (37/77) 
261 Förrättningsakt 1486-191, ga:2 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, aktbilaga BE 
sid.19, (22/77) 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m.fl. 

Bilaga E:4 
 

Upplåtelse av rättigheter för vägen, se nedan; 
 

262 
Från första protokollet redovisas nedan vilka som ansökt om förrättning och vad förrättningen 
kommer omfatta; 
 

263 
Naturmark och grönområden skall ingå i samfälligheten p.g.a att inga anläggningar skall uppföras 
på dessa områden och då saknas anledning att inrätta dessa som GA, se nedan; 
 

264 
  

                                                 
262 Förrättningsakt 1486-191, ga:2 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, aktbilaga BE 
sid.20, (23/77) 
263 Förrättningsakt 1486-191, ga:2 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, aktbilaga 
PR1 sid.1, (29/77) 
264 Förrättningsakt 1486-191, s:3 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, aktbilaga PR1 
sid.1, (29/77) 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m.fl. 

Bilaga E:5 
 

Gemensamhetsanläggningen skall utformas efter detaljplanen förutom den befintliga väg som 
används av Ånneröd 2:13, 2:15-16, se nedan; 
 

265 
Yrkanden i andra protokollet angående marksamfällighet, se nedan; 
 

266 
Förrättningslantmätaren har redovisat att man tagit ställning till kraven i 5-11§§ i AL samt att 
förrättningen stämmer överens med detaljplanen, se nedan; 
 

267 
 

                                                 
265 Förrättningsakt 1486-191, ga:2 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, aktbilaga 
PR1 sid.2, (30/77) 
266 Förrättningsakt 1486-191, s:3 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, aktbilaga PR2 
sid.1, (32/77) 
267 Förrättningsakt 1486-191, ga:2 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, aktbilaga 
PR4 sid.2, (38/77) 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m.fl. 

Bilaga E:6 
 

Förrättningskarta 

268 

                                                 
268 Förrättningsakt 1486-191, ga:2 Detaljplan för del av Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m fl, aktbilaga KA sid.1, (3/77) 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m.fl. 

Bilaga E:7 
 

Plankarta 

269

                                                 
269 Plankarta tillhörande detaljplan Ånneröd 1:17, 2:20 och del av Mällby 1:17 m.fl. 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 2:58 m fl 

Bilaga F:1 
 

Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 
2:58 m fl 

Genomförandebeskrivning/planbeskrivning  
I genomförandebeskrivningen beskrev kommunen hur de ansåg att ansvaret skulle fördelas 
gällande iordningsställande och drift av lokalväg, natur gc-väg samt gångväg, se nedan;  
 

 
270 
 
  

                                                 
270 Genomförandebeskrivning tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.2 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 2:58 m fl 

Bilaga F:2 
 

Kommunen har i genomförandebeskrivningen gett förslag på hur de allmänna platserna inom 
planområdet skall förvaltas, se nedan; 
 

271 
 
Under rubriken tekniska frågor i genomförandebeskrivningen anger kommunen hur de vill att de 
allmänna platserna skall utformas, se nedan; 
 

272 
 
I planbeskrivningen har kommunen hanterat lek och rekreation, se nedan; 
 

                                                 
271 Genomförandebeskrivning tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.3 
272 Genomförandebeskrivning tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.4 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 2:58 m fl 

Bilaga F:3 
 

273 
 

Detaljplan 

I denna detaljplan fanns följande allmänna platser och utformningsbestämmelser; 

 

 
274 
  

                                                 
273 Planbeskrivning tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.13 
274 Plankarta tillhörande Ånneröd 2:58 m fl sid.1 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 2:58 m fl 

Bilaga F:4 
 

Förrättningsakter 
I beskrivningen har förrättningslantmätaren redogjort att ny- samfällighet, servitut och 
gemensamhetsanläggning skall bildas. Ändamålet, vilka fastigheter som skall delta samt upplåtet 
utrymme för samfälligheten och anläggningen finns redovisade. Servitutet kommer belasta 
befintlig gemensamhetsanläggning till förmån för fastigheterna inom det nya planområdet. 
Anläggningarna är redan utförda innan förrättning. Se nedanstående text från förrättningsakten;  

275 

                                                 
275 Förrättningsakt 1486-767, ga:3 Ånneröd 2:58 m fl BE1 sid.8 (12/43) 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 2:58 m fl 

Bilaga F:5 
 

276 

                                                 
276 Förrättningsakt 1486-767, ga:3 Ånneröd 2:58 m fl BE1 sid.9 (13/43) 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 2:58 m fl 

Bilaga F:6 
 

 

 

277 
 
I protokollet under redogörelse noteras att lekområdet i mitten av planområdet ej iordningställts. 
Föreningen själva skall kunna bestämma om att förse lekytan med enklare lekutrustning, se 
nedan; 
 

278 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
277 Förrättningsakt 1486-767, ga:3 Ånneröd 2:58 m fl BE1 sid.9-10 (14-15/43) 
278 Förrättningsakt 1486-767, ga:3 Ånneröd 2:58 m fl PR1 sid.2 (18/43) 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 2:58 m fl 

Bilaga F:7 
 

 
 
 
I det andra protokollet redovisar förrättningslantmätaren skälen till att samfälligheten och 
gemensamhetsanläggningen bildas. Förrättningslantmätaren anger att villkoren i anläggningslagen 
är uppfyllda och att inrättandet av anläggningen sker i enlighet med detaljplanen. Man anger även 
att servitutslösningen för utfart genom det gamla området är lämpligare än att ansluta 
fastighetsägarna inom det nya området till gemensamhetsanläggningen som förvaltar 
utfartsvägen, se nedan; 
 

 

 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 2:58 m fl 

Bilaga F:8 
 

279 
Förrättningslantmätaren redovisar fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning och 
servitut under samma beslut, se nedan. 
 

280 
 
Förrättningskartan redovisar fastigheterna inom området, gemensamhetsanläggningens- och 
samfällighetens yta samt sträckan A-B där servitutet bildas, se nedan; 
 

                                                 
279 Förrättningsakt 1486-767, ga:3 Ånneröd 2:58 m fl PR2 sid.1-2 (19-20/43) 
280 Förrättningsakt 1486-767, ga:3 Ånneröd 2:58 m fl PR2 sid.2 (20/43) 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 2:58 m fl 

Bilaga F:9 
 

Förrätningskarta 

281

                                                 
281 Förrättningsakt 1486-767, ga:3 Ånneröd 2:58 m fl KA1 sid.1 (1/43) 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ånneröd 2:58 m fl 

Bilaga F:10 
 

Plankarta 

282

                                                 
282 Plankrata tillhörande detaljplan Ånneröd 2:58 m fl 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Höjentorp, Kapelle 1:39 m fl 

Bilaga G:1 
 

Urklipp ur planhandlingar och akter för Höjentorp, 
Kapelle 1:39 m fl 

Genomförandebeskrivning/planbeskrivning  
Planområdets förhållanden(markägare, antal bybyggda villor) innan detaljplanen upprättades 
anges här nedan samt syftet med planen; 
 

Större delen av planområdet, inklusive vägmarken, är i en enskild persons ägo (nedan kallad 
exploatören). På hans mark föreslås 8 nya tomter. På kommunägd mark föreslås 4 nya tomter. 
Slutligen finns 2 bebyggbara, redan avstyckade tomter med två enskilda ägare. Totalt föreslås således 
14 nya villor. I dag finns 18 villor inom planen och 4 villor som gränsar till planen.  
 
Planläggningen syftar till att ersätta den otidsenliga, numera upphävda, avstyckningsplanen med en ny 
detaljplan och komplettera befintlig bebyggelse med 14 nya villatomter.283 
 

Kommunen beskriver i genomförandebeskrivningen att på området skall det vara enskillt 
huvudmannaskap samt hur området varit planlagt tidigare. 

 
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser inom detaljplane-området. Vägarna med skyltar, 
belysning, diken mm ingår i gemensamhetsanläggningen Kapelle g:a 1 som förvaltas av Höjentorps 
samfällighetsförening. Alla fastighetsägare i området är delägare i gemensamhetsanläggningen och 
därmed medlemmar i föreningen. Det bör noteras att kommunen aldrig formellt har varit huvudman för 
allmän plats, såsom vägar, i Höjentorp, eftersom där under ca 65 år gäll-de en avstyckningsplan och 
när planen upphävdes blev det en situation utan detaljplan. (En avstyckningsplan motsvarar en PBL- 
detalj-plan där kommunen inte är huvudman för allmän plats). Däremot har gatukontoret under 
många år skött vägarna utan att formellt vara ”tvungen”. Detta upphörde i början av 1990-talet.284 
 

Kommunen anger i planbeskrivningen att vägarna i stora drag skall ha den standard som redan 
gäller på områdete. Kommunen ger också en ett förslag på hur ny gata skall anläggas. 

 
Befintligt vägsystem inom Höjentorp med smala vägar bibehålls, men för att öka flexibiliteten föreslås 
att Åbogatan och Korngatan kan förbindas med varandra. Därmed minskar bl a risken för att en 
personbil ska bli ”instängd” innanför sopbilen eller annat större fordon. Planen medger dock en 
alternativ lösning liknande dagens utformning, nämligen att Åbogatan och Korngatan inte förbinds med 
en körväg utan i stället enbart förbinds med en gång- och cykelstig med mycket enkel standard i plan 
och profil. Val av alternativ beslutas av föreningen eller också kan det göras i samband med en 
lantmäteriförrättning. Möjlighet till mötesplatser läggs ut på några ställen. Dessutom förlängs 
Höjentorpsvägen något. Se även genomförandebeskrivningen.285 

 
Kommunens minimiförslag för framtida vägar och anläggningar; 
 

Höjentorpsvägens förlängning förbi Plogvägen (figur B) 

                                                 
283 Planbeskrivning sid.2-3 tillhörande Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
284 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl.  
285 Planbeskrivning sid.8 tillhörande Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Höjentorp, Kapelle 1:39 m fl 

Bilaga G:2 
 

Förlängningen och utbyggnad av vändplats är helt och hållet föranledd av att exploatören får 2 nya 
tomter som inte kan nås från bef väg. Ex-ploatören utför och bekostar förlängningen med ”god 
grusvägsstan-dard”.  
Åbogatans förlängning fram till Kapelle 1:50 (figur C)  
Förlängningen är helt och hållet föranledd av att exploatören får 2 nya tomter som måste få biltillfart, 
varav 1 tomt dessutom blockerar den nuvarande tillfarten till 1:50. Exploatören bekostar 
förlängningen med ”god grusvägsstandard”.  
Korngatans sammanbindning med Åbogatan (figur D)  
Sammanbindningen är delvis kopplad till punkten C genom att vänd-planer inte behöver byggas, och är 
delvis en standardförbättring för nuvarande vägnät. En alternativ lösning är att gatorna endast sam-

manbinds med en enkel gång- och cykelstig. Exploatören föreslås be-kosta halva åtgärden.286 

 

Kommunen ansåg att ett genomförandeavtal skall upprättas efter att planen vunnit laga kraft. 

 
Avtal 
Om och när planen har vunnit laga kraft avser Tekniska kontoret att upprätta ett 
”genomförandeavtal” med exploatören och samfällighets-föreningen. Syftet är bl a att tillse att de två 
exploatörernas 12 tomter vid den fortsatta exploateringsprocessen representeras av två huvud-män och 
inte av alla 12 tomtköparna. (Tekniska kontoret själv är den ena av dessa två huvudmän).  
Lantmätaren beslutar vid anläggningsförrättningen om bl a kostnads-fördelningen, ansvaret och 
tidpunkter för utbyggnader på allmän-plats-marken samt andra ”inträdesbiljetter” till 
samfällighetsförening-en, upplåtelse av marken till huvudmannen mm. Ovanstående avtal samt 
genomförandebeskrivningens intentioner är viktiga utgångspunk-ter vid förrättningen.287 

 
Kommunen skriver hur de anser att driften av de allmänna platserna bör lösas; 

 
I dag ansvarar markägaren för de tänkta grönytorna, vilket betyder att de boende inte har något 
formellt inflytande över dessa. I samband med att området detaljplaneläggs vore det mer ”logiskt” att en 
lokal förening tar över ansvaret för grönytorna, även om själva markägandet inte förändras. Det kan 
lösas så att Höjentorps samfällighetsförening ombildas för att sköta all allmän plats (inkl. 
dagvattenhanteringen).288 
 
Övriga åtgärder på allmän plats bestämmer samfällighetsföreningen själv över. De kostnader som 
uppkommer skall fördelas efter den nytta berörda fastigheter har av åtgärderna.289 
 

 

Detaljplan 

I denna detaljplan fanns följande allmänna platser och utformningsbestämmelser; 

290 
 
 

                                                 
286 Genomförandebeskrivning sid.5 tillhörande Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
287 Genomförandebeskrivning sid.8 tillhörande Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
288 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
289 Genomförandebeskrivning sid.5 tillhörande Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 
290 Plankarta tillhörande detaljplan Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl. 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Höjentorp, Kapelle 1:39 m fl 

Bilaga G:3 
 

Förrättningsakter 
Beskrivning av gemensamhetsanläggningen som omprövades 2012. 

291 
 
 
 
 

                                                 
291 Akt 1485K-08/92, ga:1, detaljplan Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl., BE5 sid.1 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Höjentorp, Kapelle 1:39 m fl 

Bilaga G:4 
 

 
 
Beskrivning av gemensamhetsanläggningen som omprövades 2008 

292 
 
 
 
 

                                                 
292 Akt 1485K-08/92, ga:1, detaljplan Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl., BE2 sid.1 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Höjentorp, Kapelle 1:39 m fl 

Bilaga G:5 
 

Anläggningsbeslutet från förrättning 2012 som säger att beslutet sker enligt beskrivning från 
anläggningsförrättning som gjordes 2008 samt enligt beskrivningen i aktbilaga BE5. 
Skäl till anläggningsbeslutet redovisas också. 

293 

                                                 
293 Akt 1485K-08/92, ga:1, detaljplan Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl.,PR7 sid.3 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Höjentorp, Kapelle 1:39 m fl 

Bilaga G:6 
 

Förrättningskarta 

294

                                                 
294 Akt 1485K-08/92, ga:1, detaljplan Höjentorp, Kapelle 1:39 m.fl., KA 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Höjentorp, Kapelle 1:39 m fl 

Bilaga G:7 
 

Plankarta 

295

                                                 
295 Plankarta tillhörande detaljplan Höjentorp, Kapelle 1:39 m fl 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ljungs-Berg 1:25 del 2 

Bilaga H:1 
 

Urklipp ur planhandlingar och akter från Ljungs-
Berg 1:25 del 2 

Genomförandebeskrivning/planbeskrivning  
I planbeskrivningen redovisade kommunen sitt syfte med detaljplanen samt områdets läge, 
markägoförhållanden m.m. se nedan; 
 

296 
 
Kommunen redovisar att enskilt huvudmannaskap råder samt att kommunen ansvarar för 
anläggandet av vägar m.m. Dock ges inga skäl till varför enskilt huvudmannaskap används. 
 

297 
 
  

                                                 
296 Planbeskrivning sid.2 tillhörande del av Ljungs-berg 1:25 del2 
297 Planbeskrivning sid.9 tillhörande del av Ljungs-berg 1:25 del2 
 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ljungs-Berg 1:25 del 2 

Bilaga H:2 
 

Kommunen anger i plan- och genomförandebeskrivningen hur gator skall vara utformade. Se 
nedan; 
 

298 
 
Kommunen har inga intentioner för grönområdena på området. 
 

299 
 
Kommunen redovisar i genomförandebeskrivningen att lokalgator skall förvaltas av en 
samfällighetsförening. 
 

300 
 
 

                                                 
298 Planbeskrivning sid.8 tillhörande del av Ljungs-berg 1:25 del2 
299 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande del av Ljungs-berg 1:25 del2 
300 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande del av Ljungs-berg 1:25 del2 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ljungs-Berg 1:25 del 2 

Bilaga H:3 
 

301 

 
Detaljplan 
I plankartans bestämmelser ges följande användingsområden amt utformningar. 

  

302 
  

                                                 
301 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande del av Ljungs-berg 1:25 del2 
302 Plankarta tillhörande detaljplan del av Ljungs-berg 1:25 del 2 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ljungs-Berg 1:25 del 2 

Bilaga H:4 
 

Förrättningsakt 
I beskrivningen i förrättningsakten anges ändamål och anläggningarnas läge. 

303 
 
I skälen till anläggningsbeslutet redovisas att anläggningen uppfyller båtnad- och 
väsentlighetskraven. 
 

304

                                                 
303 Förrätningsakt 1485K-08/3, ga:7, detaljplan del av Ljungs-berg 1:25 del2, BE3 sid.1 
304 Förrätningsakt 1485K-08/3, ga:7, detaljplan del av Ljungs-berg 1:25 del2, PR sid.2 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ljungs-Berg 1:25 del 2 

Bilaga H:5 
 

Förrättningskarta 

305

                                                 
305 Förrätningsakt 1485K-08/3, ga:7, detaljplan del av Ljungs-berg 1:25 del2, KA2 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Ljungs-Berg 1:25 del 2 

Bilaga H:6 
 

Plankarta 

306

                                                 
306 Plankarta tillhörande detaljplan Ljungs-Berg 1:25 del 2 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Bilaga I:1 
 

Urklipp ur planhandlingar och akter från Smedseröd 
1:8 m.m. Herrestad 

Genomförandebeskrivning/planbeskrivning  
Kommunen skriver i planbeskrivningen lite kort om förhållandena för planområdet, samt att 
syftet med den är att skapa 12 nya bostadstomter. 
 

307 
 

308 
Kommunen anger att enskilt huvudmannaskap råder inom planområdet, inga skäl anges för 
anledningen till detta. 
 

309 
  

                                                 
307 Planbeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m., Herrestad 
308 Planbeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m., Herrestad 
309 Planbeskrivning sid.12 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m., Herrestad 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Bilaga I:2 
 

Kommunen ger en beskrivning om vilka befintliga vägar som finns i närheten och hur de 
används. De redovisar också sina intentioner med de nya vägarna som skall finnas inom 
planområdet. 
 

310 
Kommunen har inga direkta intentioner för naturmarken. De skriver endast att en gemensam 
lekplats kan anordnas på naturmarken. 
 

311 
Kommunen beskriver i planbeskrivningen hur naturen ser ut i området samt skriver att 
nybebyggelsen inte påverkas negativt. 

312 

                                                 
310 Planbeskrivning sid.8 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m., Herrestad 
311 Planbeskrivning sid.7 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m , Herrestad 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Bilaga I:3 
 

Kommunen beskriver ansvarsförhållandena för utbyggnad av allmänna platser och hur de sedan 
skall förvaltas. De anger också att ett exploateringsavtal skall upprättas för samordning av 
anläggandet av gator och VA-ledningar. 
 

313 
Kommunen anger att en gemensamhetsanläggning skall bildas för de allmänna platserna och att 
den sedan skall förvaltas av en samfällighetsförening. 
 

314 

315 
  

                                                                                                                                                         
312 Planbeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m , Herrestad 
313 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m, Herrestad 
314 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m, Herrestad 
315 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m, Herrestad 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Bilaga I:4 
 

Detaljplan 
Detaljplanen angav följande användningar av allmän plats samt utformningar av dem. 

316 
 
 
Förrättningsakt 
Förrättningsakten angav att gemensamhetsanläggningens ändamål är: väg, natur och 
dagvattenanordning. Vägen skall enligt beskrivningen vara grusad och naturmarken skall vara lätt 
tillgänglig ur rekreationssynpunkt. 

317 
 

                                                 
316 Plankarta tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m., Herrestad 
317 Förrättningsakt 1485K-07/199, ga:7, detaljplan Smedseröd 1:8 m.m., Herrestad, BE3 sid.1 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Bilaga I:5 
 

 

318 
Inrättandet uppfyller väsentlighets- och båtnadsvillkoret samt sker i enlighet med detaljplanen. 
 

319 
 
 
Beslutet sker enligt beskrivning och förrättningskarta. 
 

320 

                                                 
318 Förrättningsakt 1485K-07/199, ga:7, detaljplan Smedseröd 1:8 m.m., Herrestad, BE3 sid.2 
319 Förrättningsakt 1485K-07/199  ga:7, detaljplan Smedseröd 1:8 m.m., Herrestad PR3 sid.4 
320 Förrättningsakt 1485K-07/199  ga:7, detaljplan Smedseröd 1:8 m.m., Herrestad PR3 sid.4 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Bilaga I:6 
 

Förrättnngskarta 

321

                                                 
321 Förrättningsakt 1485K-07/199 ga:7, detaljplan Smedseröd 1:8 m.m., Herrestad, KA 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Bilaga I:7 
 

Plankarta 

322

                                                 
322 Plankarta tillhörande detaljplan Smedseröd 1:8 m.m. Herrestad 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Bilaga J:1 
 

Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del 
av Stan 1:3 m fl 

Genomförandebeskrivning/planbeskrivning  
I planbeskrivningen beskriv kommunen området som skulle planläggas, hur markägarförhållandet 
var samt hur området var bebyggt. Se nedan; 

323 

324 
 
 
 

                                                 
323 Planbeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Flökärr; del av stan1:3 mfl 
324 Planbeskrivning sid.5-6 tillhörande detaljplan Flökärr; del av stan1:3 mfl 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Bilaga J:2 
 

 
 
 
Kommunen angav att planens syfte var att redovisa byggrätter för de befintliga byggnaderna samt 
ge ett underlag för att ompröva gemensamhetsanläggningen 
 

325 
Kommunen anger att samfälligheten på området skall utföra samtliga åtgärder inom området. Se 
nedan; 
 

326 
Kommunen anger mycket tydligt att allmänheten ej får stängas ute till de allmänna platserna.  
 

327 
 
 
 
 
 

                                                 
325 Planbeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Flökärr; del av stan1:3 mfl 
326 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Flökärr; del av stan1:3 mfl 
327 Planbeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Flökärr; del av stan1:3 mfl 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Bilaga J:3 
 

Kommunen anger sina intentioner för hur lokalgatan skall utformas samt hur parkeringsplatserna 
får utformas. 
 

328 
 
Kommunen anger att avgränsningarna mellan naturområdena och tomtplatserna skall fortsätta 
vara goda. 
 

329 
I detaljplanen anges följande användningsområden och utformningsbestämmelser. 
  

                                                 
328 Planbeskrivning sid.6-7 tillhörande detaljplan Flökärr; del av stan1:3 mfl 
329 Planbeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Flökärr; del av stan1:3 mfl 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Bilaga J:4 
 

Detaljplan 
 

330 
 

Förrättningsakter 
Förrättningen som är gjord 2001 angav att gemensamhetsanläggningen skulle bestå av väg, 
gångväg och parkering. 
 

331 
  

                                                 
330 Plankarta tillhörande detaljplan Flökärr; del av stan 1:3 
331 Akt 1485K-2001/42, ga:6, aktbilaga AB sid.1 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Bilaga J:5 
 

Vid omprövning av gemensamhetsanläggningen utökades den att även innehålla plats för sopkärl, 
naturmark och dränering. Standarden på vägen skall vara grus. GC-väg skall vara gräsbevuxen 
grusgång och naturmarken skall   

 

332 
 
  

                                                 
332 Akt 1485K-2006/85, ga:6 detaljplan Flökärr; del av stan 1:3, BE2 sid.1 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Bilaga J:6 
 

Skälen till anläggningsbeslutet anger att båtnads- och väsentlighetsvillkoret är uppfyllda. 
 

 

333 
Beslutet sker enligt karta och beskrivning. 
 

334 
 

                                                 
333 Akt 1485K-2006/85, ga:6 detaljplan Flökärr; del av stan 1:3, PR2 sid.3-4 
334 Akt 1485K-2006/85, ga:6 detaljplan Flökärr; del av stan 1:3, PR2 sid.4 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Bilaga J:7 
 

Förrättningsakt 

335

                                                 
335 Akt 1485K-2006/85, ga:6 detaljplan Flökärr; del av Stan 1:3 mfl, KA 



Urklipp ur planhandlingar och akter från Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 

Bilaga J:8 
 

 

Plankarta 

336

                                                 
336 Plankarta tillhörande detaljplan Flökärr; del av Stan 1:3 mfl 



Urklipp ur planhandlingar och akter från del av Överby 1:31 mfl 

Bilaga K:1 
 

Urklipp ur planhandlingar och akter från del av 
Överby 1:31 mfl 

Genomförandebeskrivning/planbeskrivning  

I planbeskrivningen redovisas planområdets läge samt vilka som äger fastigheterna. Se nedan; 

 

 

337 
Planens syfte beskrivs i planbeskrivningen samt hur bebyggelsen skall utformas. 
 

 

 
 

                                                 
337 Planbeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl 



Urklipp ur planhandlingar och akter från del av Överby 1:31 mfl 

Bilaga K:2 
 

338   
 
Kommunen anger att huvudmannaskapet är enskilt på området utan att ange några skäl. 
 

339 
 
Kommunen skriver i genomförandebeskrivningen att ett exploateringsavtal behöver upprättas för 
att reglera genomförandet och ansvarsfrågor. 
 

340 
 

                                                 
338 Planbeskrivning sid. 1-2 tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl 
339 Planbeskrivning sid. 13 tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl 
340 Genomförandebeskrivning sid. 3 tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl 



Urklipp ur planhandlingar och akter från del av Överby 1:31 mfl 

Bilaga K:3 
 

Ansvarsfördelningen redovisas sedan också i en tabell, där det framgår att genomförandet skall 
exploatör stå för medan en samfällighetsförening skall förvalta anläggningarna. 
 

341 
För utformning av gator hänvisar kommunen till ett principförslag som upprättats för området. 
Det nämns dock att gatubelysning skall finnas vid vägarna. 
 

 

342 
  

                                                 
341 Genomförandebeskrivning sid. 2 tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl  
342 Genomförandebeskrivning sid. 5 tillhörande detaljplan  del av Överby 1:31 m fl 



Urklipp ur planhandlingar och akter från del av Överby 1:31 mfl 

Bilaga K:4 
 

Kommunen anger att parkering främst skall ske på kvartersmark och att det ej skall ske på 
gatorna. 
 

343 
 
Kommunen anger att vissa naturområdet skall behållas samt att lekplats och andra lekytor skall 
anläggas. 
 

 

  

344 
Kommunen beskriver att en eller flera gemensamhetsanläggningar kan komma bildas för de 
allmänna platserna. 
 

345 
  

                                                 
343 Planbeskrivning sid.10-11 tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl 
344 Planbeskrivning sid.10-11 tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl 
345 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m fl 



Urklipp ur planhandlingar och akter från del av Överby 1:31 mfl 

Bilaga K:5 
 

Detaljplan 
 
Följande användnings- och utformningsbestämmelser av de allmänna platserna finns i 
detaljplanen.  

 

346 
  

                                                 
346 Plankarta tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 m.fl. 
 



Urklipp ur planhandlingar och akter från del av Överby 1:31 mfl 

Bilaga K:6 
 

Förrättningsakt 
Ändamålen med ga:7 och hur anläggningarna skall utformas anges nedan;

 



Urklipp ur planhandlingar och akter från del av Överby 1:31 mfl 

Bilaga K:7 
 

  
 

 

347 
 

  

                                                 
347 Akt 1485K-2006/33, ga:7, detaljplan del av Överby 1:31 mfl, BE3 sid.1-3 



Urklipp ur planhandlingar och akter från del av Överby 1:31 mfl 

Bilaga K:8 
 

Ändamålen med ga:8 och hur anläggningarna skall utformas anges nedan; 

  
  
 



Urklipp ur planhandlingar och akter från del av Överby 1:31 mfl 

Bilaga K:9 
 

348 
  

                                                 
348 Akt 1485K-2006/33, ga:8, detaljplan del av Överby 1:31 mfl, BE4 sid.1-2 



Urklipp ur planhandlingar och akter från del av Överby 1:31 mfl 

Bilaga K:10 
 

Ändamålen med ga:9 och hur anläggningarna skall utformas anges nedan; 

  

 



Urklipp ur planhandlingar och akter från del av Överby 1:31 mfl 

Bilaga K:11 
 

349 
Akten anger att samfällighetsföreningar har bildats för samtliga nybildade 
gemensamhetsanläggningar. 
 

350 

                                                 
349 Akt 1485K-2006/33, ga:9, detaljplan del av Överby 1:31 mfl, BE5 sid.1-2 
350 Akt 1485K-2006/33, ga:7-9 detaljplan del av Överby 1:31 mfl, PR5 sid.9 



Urklipp ur planhandlingar och akter från del av Överby 1:31 mfl 

Bilaga K:12 
 

Förrättningskarta 1 

351

                                                 
351 Akt 1485K-2006/33, ga:7 detaljplan del av Överby 1:31 mfl, KA 



Urklipp ur planhandlingar och akter från del av Överby 1:31 mfl 

Bilaga K:13 
 

Förrättningskarta 2 

352

                                                 
352 Akt 1485K-2006/33, ga:8,9 detaljplan del av Överby 1:31 mfl, KA 



Urklipp ur planhandlingar och akter från del av Överby 1:31 mfl 

Bilaga K:14 
 

Plankarta 

353

                                                 
353 Plankarta tillhörande detaljplan del av Överby 1:31 mfl 



Inkomna enkätsvar från Borås 

Bilaga L:1 
 

Inkomna enkätsvar från Borås 

Undersökning angående enskilt huvudmannaskap i detaljplan: 
Dessa frågor är utformade kring området allmän plats med enskilt huvudmannaskap i 
detaljplan. 
De fyra första frågorna handlar om lantmäterikontorets samarbete med kommunens 
planavdelning. Resterande frågor är ställda utifrån hur lantmäteriet hanterar 
anläggningsförrättningar för allmän plats som baseras på detaljplaner med enskilt 
huvudmannaskap. 

1. Hur ser sammarbetet ut mellan lantmäterikontoret och planavdelningen på kommunen? 

Deltar ni aktivt i någon del av planprocessen? Om ni deltar i någon del, vilken uppgift har 

ni då? 

Vi (KLM Borås) deltar i planarbetsgrupper under planarbetets gång, dels uppstartsmöten 
där kartkvalite och utredningsnivå avseende planområdet diskuteras, dels löpande 
samrådsmöten. Vi ansvarar för framtagandet av fastighetsförteckning och utgör 
samrådspart.  

 
2. Vid granskningen av inkomna detaljplaner som är ute på samråd, vad tittar du främst på?  

Planens genomförbarhet, föreslagna bestämmelser, eventuell avsaknad av erforderliga 
bestämmelser, samt överensstämmelse mellan karta, illustration,  planbestämmelser och 
genomförandebeskrivning.  
 

3. Hur mycket tid lägger du ner på att granska planer som kommer in? Anser du att ni på ert 

kontor har tillräckliga resurser för att utföra en korrekt granskning?  

Olika beroende på planens omfattning, kanske i genomsnitt en dag per plan ??? Generellt sett är 
det lätt att känna det som att planfrågorna ”inte hinns med”, samtidigt som vår arbets-insats är 
oerhört viktig för att resultatet skall bli bra. Tillräckliga resurser får vi nog anse att vi har. 
 

4. För att en bestämmelse i detaljplan ska vara giltig krävs att bestämmelsen finns uppräknad 

i 4kap eller 6kap PBL. I vilken utsträckning anser du dig ha kunskap om vilka 

bestämmelser som är giltiga enligt PBL, speciellt vid utformning av allmänna platser med 

enskilt huvudmannaskap? 

1 2 3 4 5 

   x  

 
Kryssa i det alternativ som stämmer överens bäst med dina kunskaper, ett är lägsta möjliga 
kunskapsnivå och fem är högsta möjliga kunskapsnivå. 

5. Hur många eller hur stor erfarenhet har du av anläggningsförrättningar med en detaljplan 

som grund där huvudmannaskapet för allmän plats är enskilt? 

Stor erfarenhet. 



Inkomna enkätsvar från Borås 

Bilaga L:2 
 

6. A. Hur ser fördelningen ut för vem det är som ansöker om anläggningsförrättning för 

allmänna platser vid enskilt huvudmannaskap? Försök att uppskatta i procent. 

Part: % 

Kommun  

Exploatör 100 

Privatperson  

 
B. Har du märkt någon skillnad i tid mellan att detaljplanen vunnit laga kraft och ansökan 
om anläggningsförrättning kommer in beroende på vem det är som ansöker?  

Nej. 
 

7. Vid naturområden kan det ofta ifrågasättas om väsentlighetsvillkoret är uppfyllt vid 

bildande av gemensamhetsanläggning, är detta något lantmäteriet tar ställning till vid 

förrättning eller litar du på att kommunen har gjort en korrekt prövning i detaljplanen?  

Frågan får prövas i samband med att förrättningen genomförs, men aktualiseras enbart om det 
skulle ifrågasättas om villkoret är uppfyllt.  
 

8. Anläggningslagen medger att mindre avvikelser får göras från detaljplan, så länge syftet 

med den inte motverkas.  

A. I vilka fall anser du att mindre avvikelser från utformningen av allmän plats i 
detaljplaner med enskilt huvudmannaskap kan göras och hur ofta görs detta? 
Detaljplanen skall i huvudsak följas oavsett huvudmannaskapsfrågan, endast mindre 
avvikelser tillåts. 
 
B. Om egenskapsbestämmelser finns i detaljplan, såsom bredd eller beläggning på en väg, 
hur noggrant följs dessa? 
I huvudsak följs dessa. 

 
9. Upplever du att det uppstår problem vid anläggningsförrättningar som grundas på en 

detaljplan med enskilt huvudmannaskap jämfört med anläggningsförrättningar som inte 

grundas på detta? Vilka problem kan uppstå? 

Inga större skillnader, förutom att planen vid enskilt huvudmannaskap inte blir genomförd i alla 
delar i samma utsträckning – särskilt vad avser upplåtelse av naturmark. 
 

10. Upplever du att fastighetsägare som blir inblandade i dessa förrättningar känner sig 

orättvist behandlade av kommunen på grund av det enskilda huvudmannaskapet? Vilka 

synpunkter kan fastighetsägarna ha? 

Åtminstone vad avser större tätorter med enskilt huvudmannaskap (äldre vägföreningar), så finns 
en utbredd uppfattning hos fastighetsägare om att de är orättvist behandlade (de betalar ju samma 
skatt som boende i centralorten). 

 



Inkomna enkätsvar från Göteborg södra 

Bilaga M:1 
 

Inkomna enkätsvar från Göteborg södra 

Undersökning angående enskilt huvudmannaskap i detaljplan: 
Dessa frågor är utformade kring området allmän plats med enskilt huvudmannaskap i 
detaljplan. 
De fyra första frågorna handlar om lantmäterikontorets samarbete med kommunens 
planavdelning. Resterande frågor är ställda utifrån hur lantmäteriet hanterar 
anläggningsförrättningar för allmän plats som baseras på detaljplaner med enskilt 
huvudmannaskap. 

1. Hur ser sammarbetet ut mellan lantmäterikontoret och planavdelningen på kommunen? 

Deltar ni aktivt i någon del av planprocessen? Om ni deltar i någon del, vilken uppgift har 

ni då? 

Vi försöker hinna med att yttra oss över allt vi får tillsänt oss för samråd/synpunkter. 
Programsamråd, samrådsförslag, utställt planförslag. Någon gång har vi på kommunens initiativ 
och mot ersättning deltagit i diskussioner om planutformningen i andra skeden i planprocessen. 
 

2. Vid granskningen av inkomna detaljplaner som är ute på samråd, vad tittar du främst på?  

Tänker igenom vad som ska hända fastighetsbildningsmässigt och funderar på om det kan finnas 
några problem som kan avhjälpas med planbestämmelser. Tittar också på grundkartan. 
 

3. Hur mycket tid lägger du ner på att granska planer som kommer in? Anser du att ni på ert 

kontor har tillräckliga resurser för att utföra en korrekt granskning? 

 

Jag lägger nog ett par timmar på en inte alltför stor och komplicerad plan. Det finns nog 

egentligen inte utrymme i budgeten för att jag ska lägga så mycket tid, men den som är 

aktuell nu tog det ca en timme att sätta sig in i och skriva ut handlingar från nätet.  

 

4. För att en bestämmelse i detaljplan ska vara giltig krävs att bestämmelsen finns uppräknad 

i 4kap eller 6kap PBL. I vilken utsträckning anser du dig ha kunskap om vilka 

bestämmelser som är giltiga enligt PBL, speciellt vid utformning av allmänna platser med 

enskilt huvudmannaskap? 

1 2 3 4 5 

  X   

 
Kryssa i det alternativ som stämmer överens bäst med dina kunskaper, ett är lägsta möjliga 
kunskapsnivå och fem är högsta möjliga kunskapsnivå. 

5. Hur många eller hur stor erfarenhet har du av  anläggningsförrättningar med en detaljplan 

som grund där huvudmannaskapet för allmän plats är enskilt? 

 

Har väl under åren (började arbeta som förrättningslantmätare 1991) kanske gjort 10 

sådana förrättningar. Inte så mycket på senare år, den kommun jag jobbar med nu har 

väldigt lite planer med enskilt huvudmannaskap för allmän plats. 



Inkomna enkätsvar från Göteborg södra 

Bilaga M:2 
 

6. A. Hur ser fördelningen ut för vem det är som ansöker om anläggningsförrättning för 

allmänna platser vid enskilt huvudmannaskap? Försök att uppskatta i procent. 

Part: % 

Kommun 15 

Exploatör 80 

Privatperson 5 

 
B. Har du märkt någon skillnad i tid mellan att detaljplanen vunnit laga kraft och ansökan 
om anläggningsförrättning kommer in beroende på vem det är som ansöker?  
 
Exploatörer brukar söka när utbyggnaden av allmän plats är klar, är ju angelägna om att 
bli av med skötselansvaret. 
Privatpersoner söker inte förrän läget blir helt ohållbart, kan vara decennier efter laga 
kraft. 
Väldigt ovanligt att kommunen söker, möjligen om de har skrivit in i exploateringsavtalet 
att de ska söka (och exploatören bekostar). 

 
7. Vid naturområden kan det ofta ifrågasättas om väsentlighetsvillkoret är uppfyllt vid 

bildande av gemensamhetsanläggning, är detta något lantmäteriet tar ställning till vid 

förrättning eller litar du på att kommunen har gjort en korrekt prövning i detaljplanen?  

 

Det är nog ganska vanligt att man underlåter att ta med hela eller delar av de 

naturområden som avsatts i planen. Speciellt om naturområdet är privatägt (inte inköpt av 

kommun eller exploatör) och markägaren har höga ersättningsanspråk för att upplåta 

marken. Kan nog även begränsas om de som ska delta i gemensamhetsanläggningen inte 

vill sköta så stora områden.  

 

8. Anläggningslagen medger att mindre avvikelser får göras från detaljplan, så länge syftet 

med den inte motverkas.  

A. I vilka fall anser du att mindre avvikelser från utformningen av allmän plats i 
detaljplaner med enskilt huvudmannaskap kan göras och hur ofta görs detta? 
 
Avvikelser i sträckningen på en begränsad del och i utformningen av vändplatser är nog 
ganska vanliga om man därmed kan få ett mindre kostsamt utförande. Viktigt att det inte 
drabbar någon fastighetsägare som inte skulle avstå mark enligt planen. 
 
B. Om egenskapsbestämmelser finns i detaljplan, såsom bredd eller beläggning på en väg, 
hur noggrant följs dessa? 
 
Är nog mer noga med bredd än beläggning. Framkomligheten för sopbilar mm är ju 
viktig. Tror det finns en viss benägenhet att lyssna på fastighetsägarna om de vill ha en 
annan beläggning än planförfattaren, men jag skulle inte göra tvärtemot utan att samråda 
med kommunen först. 
 

 
 



Inkomna enkätsvar från Göteborg södra 

Bilaga M:3 
 

9. Upplever du att det uppstår problem vid anläggningsförrättningar som grundas på en 

detaljplan med enskilt huvudmannaskap jämfört med anläggningsförrättningar som inte 

grundas på detta? Vilka problem kan uppstå? 

 

Det finns ju två fall. Anläggningsförrättningar utanför detaljplan och 

anläggningsförrättningar inom kvartersmark i detaljplaner med kommunalt 

huvudmannaskap. 

I anläggningsförrättningar utanför detaljplan kan avgränsningen av 

gemensamhetsanläggningen, i synnerhet beträffande vägar, vara en besvärlig fråga. I en 

detaljplan är avgränsningen som regel klar, även om det kan förekomma att vägar utanför 

planområdet tas med. Gemensamhetsanläggningar på kvartersmark brukar vara ganska 

hårt uppstyrda, delägarkrets, utförande och andelstal ganska givna. 

 
10. Upplever du att fastighetsägare som blir inblandade i dessa förrättningar känner sig 

orättvist behandlade av kommunen på grund av det enskilda huvudmannaskapet? Vilka 

synpunkter kan fastighetsägarna ha? 

 

Jo, det förekommer väl att fastighetsägarna har svårt att förstå varför kommunen inte ska 

sköta just deras vägar, speciellt om det skiljer mellan olika områden i kommunen. 

 



Inkomna enkätsvar från Göteborg 

Bilaga N:1 
 

Inkomna enkätsvar från Göteborg 

Undersökning angående enskilt huvudmannaskap i detaljplan: 
Dessa frågor är utformade kring området allmän plats med enskilt huvudmannaskap i 
detaljplan. 
De fyra första frågorna handlar om lantmäterikontorets samarbete med kommunens 
planavdelning. Resterande frågor är ställda utifrån hur lantmäteriet hanterar 
anläggningsförrättningar för allmän plats som baseras på detaljplaner med enskilt 
huvudmannaskap. 
 

1. Hur ser sammarbetet ut mellan lantmäterikontoret och planavdelningen på kommunen? 

Deltar ni aktivt i någon del av planprocessen? Om ni deltar i någon del, vilken uppgift har 

ni då? 

 
I vanliga fall samrådspart före och under utställning. I vissa fall pratar vi igenom 
planförslag med kommunen. Detta sker i så fall informellt. 

 
2. Vid granskningen av inkomna detaljplaner som är ute på samråd, vad tittar du främst på?  

I första hand ska det fungera att fastighetsbilda så som planen avser. Påpekar i de fall problem 
kan uppkomma i detta hänseende. Tittar också så att planen är begriplig för fastighetsägarna. 
 

3. Hur mycket tid lägger du ner på att granska planer som kommer in? Anser du att ni på ert 

kontor har tillräckliga resurser för att utföra en korrekt granskning? 

Beror helt på hur stor planen är. Allt från en timme till en halvdag. Direktivet från arbetsgivaren 
är att vi ska lägga en timme per plan vilket kan vara alldeles för lite.  
 

4. För att en bestämmelse i detaljplan ska vara giltig krävs att bestämmelsen finns uppräknad 

i 4kap eller 6kap PBL. I vilken utsträckning anser du dig ha kunskap om vilka 

bestämmelser som är giltiga enligt PBL, speciellt vid utformning av allmänna platser med 

enskilt huvudmannaskap? 

1 2 3 4 5 

   X  

 
Kryssa i det alternativ som stämmer överens bäst med dina kunskaper, ett är lägsta möjliga 
kunskapsnivå och fem är högsta möjliga kunskapsnivå. 
 

5. Hur många eller hur stor erfarenhet har du av anläggningsförrättningar med en detaljplan 

som grund där huvudmannaskapet för allmän plats är enskilt? 

Har genomfört några stycken, kan inte på rak arm säga hur många. 
  



Inkomna enkätsvar från Göteborg 

Bilaga N:2 
 

 
6. A. Hur ser fördelningen ut för vem det är som ansöker om anläggningsförrättning för 

allmänna platser vid enskilt huvudmannaskap? Försök att uppskatta i procent. 

Part: % 

Kommun 75 

Exploatör 25 

Privatperson  

 
B. Har du märkt någon skillnad i tid mellan att detaljplanen vunnit laga kraft och ansökan 
om anläggningsförrättning kommer in beroende på vem det är som ansöker?  

Nej 
 

7. Vid naturområden kan det ofta ifrågasättas om väsentlighetsvillkoret är uppfyllt vid 

bildande av gemensamhetsanläggning, är detta något lantmäteriet tar ställning till vid 

förrättning eller litar du på att kommunen har gjort en korrekt prövning i detaljplanen?  

Om det är förutsatt i planen att allmän plats ska lösas in, så har vi ofta inte så mycket val. I 
tveksamma fall påpekas detta vid samråd. 
 

8. Anläggningslagen medger att mindre avvikelser får göras från detaljplan, så länge syftet 

med den inte motverkas.  

A. I vilka fall anser du att mindre avvikelser från utformningen av allmän plats i 
detaljplaner med enskilt huvudmannaskap kan göras och hur ofta görs detta? 
 

Omöjligt att svara generellt på. Är en bedömning från fall till fall 
 
B. Om egenskapsbestämmelser finns i detaljplan, såsom bredd eller beläggning på en väg, 
hur noggrant följs dessa? 
 

Se svaret ovan 
 

9. Upplever du att det uppstår problem vid anläggningsförrättningar som grundas på en 

detaljplan med enskilt huvudmannaskap jämfört med anläggningsförrättningar som inte 

grundas på detta? Vilka problem kan uppstå? 

 Vid kommunalt huvudmannaskap brukar kommunen köpa/lösa in marken. Vid enskilt 
huvudmannaskap bildas en ga. En gakan innebära oklara befogenheter (främst i fallet 
grönområde) för den förvaltande föreningen angående dennas ställning gentemot markägaren. 
Kan finnas ett motstånd bland markägarna att bilda ga för allmän plats. 

 
10. Upplever du att fastighetsägare som blir inblandade i dessa förrättningar känner sig 

orättvist behandlade av kommunen på grund av det enskilda huvudmannaskapet? Vilka 

synpunkter kan fastighetsägarna ha? 

Omöjligt med generellt svar. Det finns alla möjliga argument.



Inkomna enkätsvar från Lidköping 

Bilaga O:1 
 

Inkomna enkätsvar från Lidköping 

Undersökning angående enskilt huvudmannaskap i detaljplan: 
Dessa frågor är utformade kring området allmän plats med enskilt huvudmannaskap i 
detaljplan. 
De fyra första frågorna handlar om lantmäterikontorets samarbete med kommunens 
planavdelning. Resterande frågor är ställda utifrån hur lantmäteriet hanterar 
anläggningsförrättningar för allmän plats som baseras på detaljplaner med enskilt 
huvudmannaskap. 
 

1. Hur ser sammarbetet ut mellan lantmäterikontoret och planavdelningen på kommunen? 

Deltar ni aktivt i någon del av planprocessen? Om ni deltar i någon del, vilken uppgift har 

ni då? 

Oftast deltar vi först i själva samrådsförfarandet, då även andra myndigheter yttrar sig.  
Bara undantagsvis hör någon planförfattare av sig och vill träffa oss för synpunkter före 
samrådsskedet.  
Ett mer aktivt deltagande kräver att vi tar betalt och det är ingen som vill betala.  
 

2. Vid granskningen av inkomna detaljplaner som är ute på samråd, vad tittar du främst på?  

Främst plangenomförandet. Frågor som påverkar vår kommande arbete med fastighetsbildning 

och rättighetsupplåtelser od. 

Grundkartans skick. 

3. Hur mycket tid lägger du ner på att granska planer som kommer in? Anser du att ni på ert 

kontor har tillräckliga resurser för att utföra en korrekt granskning? 

CA 1,5 tim /plan. 
Inte alla, men många ska få gå på PBL-kus 2 dagar i höst. 
 

4. För att en bestämmelse i detaljplan ska vara giltig krävs att bestämmelsen finns uppräknad 

i 4kap eller 6kap PBL. I vilken utsträckning anser du dig ha kunskap om vilka 

bestämmelser som är giltiga enligt PBL, speciellt vid utformning av allmänna platser med 

enskilt huvudmannaskap? 

1 2 3 4 5 

  x   

 
Kryssa i det alternativ som stämmer överens bäst med dina kunskaper, ett är lägsta möjliga 
kunskapsnivå och fem är högsta möjliga kunskapsnivå. 
  



Inkomna enkätsvar från Lidköping 

Bilaga O:2 
 

 
5. Hur många eller hur stor erfarenhet har du av anläggningsförrättningar med en detaljplan 

som grund där huvudmannaskapet för allmän plats är enskilt? 

 
Ganska stor.  En 4:a på skalan 
 
 

6. A. Hur ser fördelningen ut för vem det är som ansöker om anläggningsförrättning för 

allmänna platser vid enskilt huvudmannaskap? Försök att uppskatta i procent. 

Part: % 

Kommun 10 

Exploatör 60 

Privatperson 20 

 
B. Har du märkt någon skillnad i tid mellan att detaljplanen vunnit laga kraft och ansökan 
om anläggningsförrättning kommer in beroende på vem det är som ansöker?  

Den bör sökas av exploatören i ett tidigt skede. Ofta kan han vara uppbunden av ett 
exploateringsavtal att söka och betala förrättningen. 
Ovanligt att kommunen går in och söker i ett tidigare skede. 
Sakägarna söker fört när problem hat börjat hopa sig. 
 

7. Vid naturområden kan det ofta ifrågasättas om väsentlighetsvillkoret är uppfyllt vid 

bildande av gemensamhetsanläggning, är detta något lantmäteriet tar ställning till vid 

förrättning eller litar du på att kommunen har gjort en korrekt prövning i detaljplanen?  

 
Vi följer som regel detaljplanen. Bet blir enklast så. 
 

8. Anläggningslagen medger att mindre avvikelser får göras från detaljplan, så länge syftet 

med den inte motverkas.  

A. I vilka fall anser du att mindre avvikelser från utformningen av allmän plats i 
detaljplaner med enskilt huvudmannaskap kan göras och hur ofta görs detta? 
 

Mindre gränsjuteringar mot kvartersmarken, ofta orsakad av naturliga markförhållanden brukar vi 
gå med på. 

 
B. Om egenskapsbestämmelser finns i detaljplan, såsom bredd eller beläggning på en väg, 
hur noggrant följs dessa? 
 

Vägområdet avgränsas ju som regel av kvartersmarken.  Sen är vägen som regel redan byggd när 
vi kommer in i spelet. 
 

9. Upplever du att det uppstår problem vid anläggningsförrättningar som grundas på en 

detaljplan med enskilt huvudmannaskap jämfört med anläggningsförrättningar som inte 

grundas på detta? Vilka problem kan uppstå? 



Inkomna enkätsvar från Lidköping 

Bilaga O:3 
 

Egentligen inte. Väsentlighetsvillkoret ska ju prövas i båda fallen, såvida det inte finns 

fastighetsindelningsbestämmelser (fastighetsplan) om gemensamhetsanläggningen, men det finns 

det som regel inte. 

Stadsbidrag för väghållning är maixmerat till 30-35 % inom detaljplan, viket kan vara en 
begränsning i något fall. 

 
10. Upplever du att fastighetsägare som blir inblandade i dessa förrättningar känner sig 

orättvist behandlade av kommunen på grund av det enskilda huvudmannaskapet? Vilka 

synpunkter kan fastighetsägarna ha? 

JA det händer. Särskilt i de fall där kommunen i samma ort har planer med olika 
huvudmannaskap. 
Orättvist. Alla betalar samma skattesatts mm. 



Inkomna enkätsvar från Göteborg(Orust, Stenungsund, Tjörn) 

Bilaga P:1 
 

Inkomna enkätsvar från Göteborg (Orust, 
Stenungsund, Tjörn) 

Undersökning angående enskilt huvudmannaskap i detaljplan: 
Dessa frågor är utformade kring området allmän plats med enskilt huvudmannaskap i 
detaljplan. 
De fyra första frågorna handlar om lantmäterikontorets samarbete med kommunens 
planavdelning. Resterande frågor är ställda utifrån hur lantmäteriet hanterar 
anläggningsförrättningar för allmän plats som baseras på detaljplaner med enskilt 
huvudmannaskap. 
 

1. Hur ser sammarbetet ut mellan lantmäterikontoret och planavdelningen på kommunen? 

Deltar ni aktivt i någon del av planprocessen? Om ni deltar i någon del, vilken uppgift har 

ni då? 

Utbyte sker huvudsakligen genom skriftliga yttranden. Lantmäteriet erbjuder sin expertis till 
kommunerna som tjänst mot betalning. Detta har såvitt jag vet inte tillämpats i de 3 
kommuner (Orust, Tjörn och Stenungsund) som jag svarar för sedan nya PBL kom. Vid de 
tillfällen handläggare stöter på varandra, t.ex i samband med våra kommunmöten 
(utannonserade sittning i kommunens lokaler då LM träffar kmn och allmänhet) kan kortare 
informella diskussioner förekomma kring plan- och fastighetsbildningsfrågor förekomma. 
 

2. Vid granskningen av inkomna detaljplaner som är ute på samråd, vad tittar du främst på?  

Huvudsakligen kontrollerar vi att inga uppenbara felaktigheter föreligger i handlingarna. 
Fokus riktas främst på hur planen ska genomföras och hur detta är redovisat i de olika 
planhandlingarna. Inte sällan finns det oklarheter och otydliga genomförandebeskrivningar. 
 

3. Hur mycket tid lägger du ner på att granska planer som kommer in? Anser du att ni på ert 

kontor har tillräckliga resurser för att utföra en korrekt granskning?  

Normalt 2-3 h per plan lite beroende på omfattning. Vi saknar erforderliga resurser (medel) 
för att kunna göra en fullständig granskning. En sådan skulle kanske ta ca en arbetsdag. 
 

4. För att en bestämmelse i detaljplan ska vara giltig krävs att bestämmelsen finns uppräknad 

i 4kap eller 6kap PBL. I vilken utsträckning anser du dig ha kunskap om vilka 

bestämmelser som är giltiga enligt PBL, speciellt vid utformning av allmänna platser med 

enskilt huvudmannaskap? 

1 2 3 4 5 

  X   

Om jag är osäker tittar jag i lagen. Få kan dessa saker ”i huvudet”. 
Kryssa i det alternativ som stämmer överens bäst med dina kunskaper, ett är lägsta möjliga 
kunskapsnivå och fem är högsta möjliga kunskapsnivå. 
  



Inkomna enkätsvar från Göteborg(Orust, Stenungsund, Tjörn) 

Bilaga P:2 
 

5. Hur många eller hur stor erfarenhet har du av anläggningsförrättningar med en detaljplan 

som grund där huvudmannaskapet för allmän plats är enskilt? 

Måttlig egen erfarenhet av egna ärenden. Däremot har vi en dialog på kontoret vilket 
innebär att jag känner till problembilderna relativt väl. 
 

6. A. Hur ser fördelningen ut för vem det är som ansöker om anläggningsförrättning för 

allmänna platser vid enskilt huvudmannaskap? Försök att uppskatta i procent. 

Part: % 

Kommun 1-5 % men de biträder oftast ansökan 
genom exploateringsavtal el. dylikt. 

Exploatör ca 95 % 

Privatperson 0-1% 

 
B. Har du märkt någon skillnad i tid mellan att detaljplanen vunnit laga kraft och ansökan 
om anläggningsförrättning kommer in beroende på vem det är som ansöker?  

 
Nej inte som jag tänkt på. Oftast är det exploatören som söker till följd av krav 
i exploateringsavtal el. dyl. söker förrättning. Det varierar även beroende på kompetensnivå 
hos exploatören. 
 

7. Vid naturområden kan det ofta ifrågasättas om väsentlighetsvillkoret är uppfyllt vid 

bildande av gemensamhetsanläggning, är detta något lantmäteriet tar ställning till vid 

förrättning eller litar du på att kommunen har gjort en korrekt prövning i detaljplanen?  

För att vara säker krävs givetvis fastighetsplan (numera del av FIB) 
(fastighetsindelningsbestämmelser). Men har kommunen lagt ut ett grönområde med enskilt 
huvudmannaskap så är det ju svårt att genomföra planen om LM skulle göra annan tolkning. 
Har ej sett att frågan prövats skarpt. I mina ögon måste presumtionen även utan FIB vara att 
kommunen prövat frågan (om det finns motstånd till sådan tolkning borde det ha uppkommit 
redan i samband med planantagandet). 
 

8. Anläggningslagen medger att mindre avvikelser får göras från detaljplan, så länge syftet 

med den inte motverkas.  

A. I vilka fall anser du att mindre avvikelser från utformningen av allmän plats i 
detaljplaner med enskilt huvudmannaskap kan göras och hur ofta görs detta? 
 

Avvikelser är vanliga. Ofta handlar det om kantavskärningar eller att utförandet (byggnation 
av hus, vägar, ledningar eller andra anläggningar) avviker från planen. Ett vanligt önskemål är 
att allmänplatsmark ska överföras till kvartersmark (enskilda tomter) av ena eller andra 
anledningen. Här upplever jag att LM är mer restriktiva. Inlösenkravet/möjligheten är ett 
starkt skäl till att inte bevilja denna typ av justeringar trots att kanske alla inblandade plus 
kommunen inte ser några problem. 

 
 

 
 



Inkomna enkätsvar från Göteborg(Orust, Stenungsund, Tjörn) 

Bilaga P:3 
 

B. Om egenskapsbestämmelser finns i detaljplan, såsom bredd eller beläggning på en väg, 
hur noggrant följs dessa? 
 

Bredder följs relativt väl. Vägar har en tendens att ”flytta sig” från det i dpl angivna läget. 
 

9. Upplever du att det uppstår problem vid anläggningsförrättningar som grundas på en 

detaljplan med enskilt huvudmannaskap jämfört med anläggningsförrättningar som inte 

grundas på detta? Vilka problem kan uppstå? 

De gemensamhetsanläggningar som är aktuella inom dpl. Områden finns sällan utanför 

dpl.områden. Om nåt svar ändå ska kunna avges blir det nej. 

10. Upplever du att fastighetsägare som blir inblandade i dessa förrättningar känner sig 

orättvist behandlade av kommunen på grund av det enskilda huvudmannaskapet? Vilka 

synpunkter kan fastighetsägarna ha? 

De flesta påringningar kommer långt efter det att ga:n bildats och mycket sällan i förrättningen. 

Orättvist behandlade kan de enbart känna i de fall där förväntningarna hos den enskilde 

fastighetsägaren till följd av utfästelser från exploatören är för höga eller då utopiska 

illustrationer/utttalanden finns. Det är inte ovanligt att fastighetsägare tycker att kommunen 

borde stå för vissa kostnader. Detta bygger ofta på otillräcklig kunskap om 

ansvarsområdesfördelning.



Inkomna enkätsvar från Orust 

Bilaga Q:1 
 
 

Inkomna enkätsvar från Orust 

Undersökning angående enskilt huvudmannaskap i detaljplan: 
Dessa frågor är utformade kring området allmän plats med enskilt huvudmannaskap i 
detaljplan. 
De fyra första frågorna handlar om lantmäterikontorets samarbete med kommunens 
planavdelning. Resterande frågor är ställda utifrån hur lantmäteriet hanterar 
anläggningsförrättningar för allmän plats som baseras på detaljplaner med enskilt 
huvudmannaskap. 

1. Hur ser sammarbetet ut mellan lantmäterikontoret och planavdelningen på kommunen? 

Deltar ni aktivt i någon del av planprocessen? Om ni deltar i någon del, vilken uppgift har 

ni då? 

Yttrar oss i samråd, inget formaliserat sammarbete.  
 

2. Vid granskningen av inkomna detaljplaner som är ute på samråd, vad tittar du främst på?  

Vi tittar på helheten. Följer ingen mall över hur granskningen ska gå tillväga.  
 

3. Hur mycket tid lägger du ner på att granska planer som kommer in? Anser du att ni på ert 

kontor har tillräckliga resurser för att utföra en korrekt granskning?  

30-60 minuter per plan, vill lägga mer tid men inga resurser. 
 

4. För att en bestämmelse i detaljplan ska vara giltig krävs att bestämmelsen finns uppräknad 

i 4kap eller 6kap PBL. I vilken utsträckning anser du dig ha kunskap om vilka 

bestämmelser som är giltiga enligt PBL, speciellt vid utformning av allmänna platser med 

enskilt huvudmannaskap? 

1 2 3 4 5 

  X   

 
Kryssa i det alternativ som stämmer överens bäst med dina kunskaper, ett är lägsta möjliga 
kunskapsnivå och fem är högsta möjliga kunskapsnivå. 
 

5. Hur många eller hur stor erfarenhet har du av anläggningsförrättningar med en detaljplan 

som grund där huvudmannaskapet för allmän plats är enskilt? 

Enbart enskilt huvudmannaskap i Orust kommun – stor erfarenhet. 
 
  



Inkomna enkätsvar från Orust 

Bilaga Q:2 
 
 

6. A. Hur ser fördelningen ut för vem det är som ansöker om anläggningsförrättning för 

allmänna platser vid enskilt huvudmannaskap? Försök att uppskatta i procent. 

Part: % 

Kommun  

Exploatör  

Privatperson  

 
Beror på vem som gjort detaljplanen. 
 

B. Har du märkt någon skillnad i tid mellan att detaljplanen vunnit laga kraft och ansökan 
om anläggningsförrättning kommer in beroende på vem det är som ansöker?  
 

Exploatör är snabbare för att de vill få loss pengar. Kommun lite mer passiv.  
 

7. Vid naturområden kan det ofta ifrågasättas om väsentlighetsvillkoret är uppfyllt vid 

bildande av gemensamhetsanläggning, är detta något lantmäteriet tar ställning till vid 

förrättning eller litar du på att kommunen har gjort en korrekt prövning i detaljplanen?  

- 

8. Anläggningslagen medger att mindre avvikelser får göras från detaljplan, så länge syftet 

med den inte motverkas.  

 

A. I vilka fall anser du att mindre avvikelser från utformningen av allmän plats i 
detaljplaner med enskilt huvudmannaskap kan göras och hur ofta görs detta? 
 

Vill helst inte göra mindre avvikelser men i samråd med kommun och att syftet inte rubbas så kan 
avvikelser göras. Topografin kan medföra att man måste göra avvikelser. 

 
B. Om egenskapsbestämmelser finns i detaljplan, såsom bredd eller beläggning på en väg, 
hur noggrant följs dessa? 
 

Så gott vi kan. 
 

9. Upplever du att det uppstår problem vid anläggningsförrättningar som grundas på en 

detaljplan med enskilt huvudmannaskap jämfört med anläggningsförrättningar som inte 

grundas på detta? Vilka problem kan uppstå? 

Enklare vid plan eftersom utformning är redan reglerad. Utom plan uppstår tvist oftare 
 

10. Upplever du att fastighetsägare som blir inblandade i dessa förrättningar känner sig 

orättvist behandlade av kommunen på grund av det enskilda huvudmannaskapet? Vilka 

synpunkter kan fastighetsägarna ha? 

Nej, känns redan klart. Fastighetsägarna är med på tåget. 



Inkomna enkätsvar från Strömstad 

Bilaga R:1 
 
 

Inkomna enkätsvar från Strömstad 

Undersökning angående enskilt huvudmannaskap i detaljplan: 
Dessa frågor är utformade kring området allmän plats med enskilt huvudmannaskap i 
detaljplan. 
De fyra första frågorna handlar om lantmäterikontorets samarbete med kommunens 
planavdelning. Resterande frågor är ställda utifrån hur lantmäteriet hanterar 
anläggningsförrättningar för allmän plats som baseras på detaljplaner med enskilt 
huvudmannaskap. 
 

1. Hur ser sammarbetet ut mellan lantmäterikontoret och planavdelningen på kommunen? 

Deltar ni aktivt i någon del av planprocessen? Om ni deltar i någon del, vilken uppgift har 

ni då? 

I kommunerna Strömstad, Tanum och Sotenäs svarar Lantmäteriet endast på samrådsremisserna 
i enligt 5:20 PBL i program-, samråds- respektive utställnings-/granskningsskedet. 
Utöver detta förekommer i enstaka fall underhandskontakter. 
 

2. Vid granskningen av inkomna detaljplaner som är ute på samråd, vad tittar du främst på?  

Hur olika frågor krig detaljplanens genomförande har blivit beskrivna i planhandlingarna och om 
det verkar kunna fungera på det sätt som beskrivs.  
 

3. Hur mycket tid lägger du ner på att granska planer som kommer in? Anser du att ni på ert 

kontor har tillräckliga resurser för att utföra en korrekt granskning?  

Det är mycket svårt att säga hur lång tid man lägger ner i generella ordalag. För en plan om är 
ganska komplex med många kluriga genomförandefrågor går det förstås åt mer tid än för en där 
det är enkla förhållanden… 
Jag anser inte att vi har för lite tid för att granska planerna. En granskning från vår sida är dock 
inte det samma som att planen är perfekt. Vi har på den anslagsfinaniserade tiden som är 
tillgänglig för vår plangranskning endast möjlighet att gå in och göra vissa nedslag för att t.ex. 
kolla att grundkartan stämmer, att alla oregistrerade servitut är med etc. 
Om kommunen vill kan vi ta en mer aktiv del i planarbetet, men i så fall får det ske antingen som 
ett uppdrag där kommunen/exploatören betalar oss för nedlagd tid eller att det startas en 
förrättning där det finns möjlighet att knyta upp de i planen ingående fastighetsägarna genom att 
de kan lämna medgivanden i förrättningen kring olika frågor som behöver lösas. Det senare har 
skett vid några tillfällen de senaste åren, medan än så länge har det inte varit aktuellt att gå in och 
jobba på uppdrag med någon detaljplan i våra kommuner. 
 
  



Inkomna enkätsvar från Strömstad 

Bilaga R:2 
 
 

4. För att en bestämmelse i detaljplan ska vara giltig krävs att bestämmelsen finns uppräknad 

i 4kap eller 6kap PBL. I vilken utsträckning anser du dig ha kunskap om vilka 

bestämmelser som är giltiga enligt PBL, speciellt vid utformning av allmänna platser med 

enskilt huvudmannaskap? 

1 2 3 4 5 

   X  

 
Kryssa i det alternativ som stämmer överens bäst med dina kunskaper, ett är lägsta möjliga 
kunskapsnivå och fem är högsta möjliga kunskapsnivå. 
 

5. Hur många eller hur stor erfarenhet har du av anläggningsförrättningar med en detaljplan 

som grund där huvudmannaskapet för allmän plats är enskilt? 

Jag har personligen ganska begränsad erfarenhet än så länge (är ganska ny som 
förrättningslantmätare), men på kontoret finns mycket stor erfarenhet som jag har tagit till min 
hjälp när jag har besvarat nedanstående frågor. 
 

6. A. Hur ser fördelningen ut för vem det är som ansöker om anläggningsförrättning för 

allmänna platser vid enskilt huvudmannaskap? Försök att uppskatta i procent. 

Part: % 

Kommun - 

Exploatör 95 

Privatperson 5 

 
B. Har du märkt någon skillnad i tid mellan att detaljplanen vunnit laga kraft och ansökan 
om anläggningsförrättning kommer in beroende på vem det är som ansöker?  
 

För nya detaljplaner ansöker i princip alltid exploatören om genomförande av detaljplanen i 
samband med avstyckning. Om ingen ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggningar 
finns kan vi inte stycka av fastigheterna. 
När det gäller gamla detaljplaner/byggnadsplaner som inte blivit genomförda är det vanligtvis 
privatpersoner ansöker om genomförandet. 
 

7. Vid naturområden kan det ofta ifrågasättas om väsentlighetsvillkoret är uppfyllt vid 

bildande av gemensamhetsanläggning, är detta något lantmäteriet tar ställning till vid 

förrättning eller litar du på att kommunen har gjort en korrekt prövning i detaljplanen?  

Vi kan inte lita på kommunen utan tar alltid ställning till väsentlighetsvillkoret. 
 

8. Anläggningslagen medger att mindre avvikelser får göras från detaljplan, så länge syftet 

med den inte motverkas.  

A. I vilka fall anser du att mindre avvikelser från utformningen av allmän plats i 
detaljplaner med enskilt huvudmannaskap kan göras och hur ofta görs detta? 
 
Vid behov – om det är nödvändigt, men då handlar det om just mindre avvikelser. 



Inkomna enkätsvar från Strömstad 

Bilaga R:3 
 
 

B. Om egenskapsbestämmelser finns i detaljplan, såsom bredd eller beläggning på en väg, 
hur noggrant följs dessa? 
 

Bestämmelser följs i huvudsak. 
 

9. Upplever du att det uppstår problem vid anläggningsförrättningar som grundas på en 

detaljplan med enskilt huvudmannaskap jämfört med anläggningsförrättningar som inte 

grundas på detta? Vilka problem kan uppstå? 

Det blir snarare mindre problem med genomförandet om det finns stöd av en detaljplan. 
 

10. Upplever du att fastighetsägare som blir inblandade i dessa förrättningar känner sig 

orättvist behandlade av kommunen på grund av det enskilda huvudmannaskapet? Vilka 

synpunkter kan fastighetsägarna ha? 

Till bilden hör att i Strömstad, Tanum och Sotenäs har det funnits en mycket stark tradition av 
att använda sig av kommunalt huvudmannaskap endast i tätorternas centrala delar. Kommunerna 
har ”tänjt” på lagstiftningens gränser när det ska vara enskilt/kommunalt. 
Fastighetsägarna köper generellt sett att planen ser ut som den gör. 

 



Inkomna enkätsvar från Strömstad 

Bilaga S:1 
 
 

Inkomna enkätsvar från Uddevalla 

Undersökning angående enskilt huvudmannaskap i detaljplan: 
Dessa frågor är utformade kring området allmän plats med enskilt huvudmannaskap i 
detaljplan. 
De fyra första frågorna handlar om lantmäterikontorets samarbete med kommunens 
planavdelning. Resterande frågor är ställda utifrån hur lantmäteriet hanterar 
anläggningsförrättningar för allmän plats som baseras på detaljplaner med enskilt 
huvudmannaskap. 
 

1. Hur ser sammarbetet ut mellan lantmäterikontoret och planavdelningen på kommunen? 

Deltar ni aktivt i någon del av planprocessen? Om ni deltar i någon del, vilken uppgift har 

ni då? 

Det är ett bra informellt samarbete där planförfattare stämmer av under hand med flm om 
genomförandefrågor. I vissa kommunala planer så finns flm med om genomförandefrågor och 
behov av kompletterande utredningar etc  
 

2. Vid granskningen av inkomna detaljplaner som är ute på samråd, vad tittar du främst på?  

Vi studera främst genomförandefrågor och var det finns otydligheter som bör klargöras i 
planprocessen som stöd för kommande lantmäterifrågor. Även sådana frågor hur g, x och u 
områen hanteras, exploateringsgrad,  
 

3. Hur mycket tid lägger du ner på att granska planer som kommer in? Anser du att ni på ert 

kontor har tillräckliga resurser för att utföra en korrekt granskning?  

Granskningen tar mellan 1- 3 timmar per plan men det är även ettantal avstämningar under 
planprocessen till detta beroende på planens karaktär 
 

4. För att en bestämmelse i detaljplan ska vara giltig krävs att bestämmelsen finns uppräknad 

i 4kap eller 6kap PBL. I vilken utsträckning anser du dig ha kunskap om vilka 

bestämmelser som är giltiga enligt PBL, speciellt vid utformning av allmänna platser med 

enskilt huvudmannaskap? 

1 2 3 4 5 

   X  

 
Kryssa i det alternativ som stämmer överens bäst med dina kunskaper, ett är lägsta möjliga 
kunskapsnivå och fem är högsta möjliga kunskapsnivå. 

5. Hur många eller hur stor erfarenhet har du av anläggningsförrättningar med en detaljplan 

som grund där huvudmannaskapet för allmän plats är enskilt? 

Det är relativt vanligt här i Uddevalla och därav mång förrättningar för enskilt huvudmannaskap 
 



Inkomna enkätsvar från Strömstad 

Bilaga S:2 
 
 

6. A. Hur ser fördelningen ut för vem det är som ansöker om anläggningsförrättning för 

allmänna platser vid enskilt huvudmannaskap? Försök att uppskatta i procent. 

Part: % 

Kommun 40 

Exploatör 50 

Privatperson 10 

 
B. Har du märkt någon skillnad i tid mellan att detaljplanen vunnit laga kraft och ansökan 
om anläggningsförrättning kommer in beroende på vem det är som ansöker?  
 

Nej, oftast löser den frågan om anläggningsförrättning i samband med kommunens 
exploateringsavtal som bla behandlar VA frågan och då tar även frågan om utförande av enskilda 
anläggningar upp såsom vägar 
 

7. Vid naturområden kan det ofta ifrågasättas om väsentlighetsvillkoret är uppfyllt vid 

bildande av gemensamhetsanläggning, är detta något lantmäteriet tar ställning till vid 

förrättning eller litar du på att kommunen har gjort en korrekt prövning i detaljplanen?  

Det kommer upp i förrättningen och det är inte alltid som grönområde ingår i ga eftersom det 
inte finns intresse och inget yrkande om att ga ska omfatta grönområde, dvs när grönområde tas 
med så är det oftast baserat på frivillig basis och därmed ”lägre” krav på väsentlighetsvillkoret 
 

8. Anläggningslagen medger att mindre avvikelser får göras från detaljplan, så länge syftet 

med den inte motverkas.  

A. I vilka fall anser du att mindre avvikelser från utformningen av allmän plats i 
detaljplaner med enskilt huvudmannaskap kan göras och hur ofta görs detta? 
 

Om jag förstår frågan rätt så kan det vara utformning av dagvattenanläggning, lekplatser etc  
 
B. Om egenskapsbestämmelser finns i detaljplan, såsom bredd eller beläggning på en väg, 
hur noggrant följs dessa? 
 

Inte så vanligt förekommande med egenskapsbestämmelse om vägbredd eller beläggning men 
fanns det skulla det följas 
 
 

9. Upplever du att det uppstår problem vid anläggningsförrättningar som grundas på en 

detaljplan med enskilt huvudmannaskap jämfört med anläggningsförrättningar som inte 

grundas på detta? Vilka problem kan uppstå? 

Problem som uppstår är at nyblivna ägare av enskilda fastigheter inte alltid är medventa om att de 
ska ta ansvar för vägar och grönområde, dagvatten etc. Ibland är anläggningen inrättad och klart 
för ta över och exploatören informerar om vad som gäller, vi kommer tyvärr in in.  
I andra fall så deltar nya fastighetsägare i anläggningsförrättningen och det kan uppstå en 
diskusison om vad som ska ingå och utförandet, dvs en tyngre och mer långdragen process men 
mer förankrad band dem som ska förvalta anläggningen .  
 



Inkomna enkätsvar från Strömstad 

Bilaga S:3 
 
 

 
10. Upplever du att fastighetsägare som blir inblandade i dessa förrättningar känner sig 

orättvist behandlade av kommunen på grund av det enskilda huvudmannaskapet? Vilka 

synpunkter kan fastighetsägarna ha? 

Blandat, ibland tycker de att kommens smiter från sitt ansvar och i andra fall tycker de det är bra 
att få bestämma själva över närområdet.  



Inkomna enkätsvar från Strömstad 

Bilaga T:1 
 
 

Granskningsschema 

Checklista Detaljplan 
 
Namn: …………………………………… 
 

Kolla upp Ja Nej Kommentarer 

Enskilt huvudmannaskap    

Upprättad    

Laga kraft    

Allmän Plats Markanvändning    

Park    

Natur    

Lokalgata    

Genomfartsväg         

Egenskapsbestämmelser 

Uformning 

 

  

      

Administrativa bestämmelser         

Genomförandetid   1 

Lov med villkor    

Genomförandebeskrivning/Planbe
skrivning 

  
 

tformningsbestämmelser? 

 
  

 

 

Skillnad jämfört med DP? 

 
  

 

Övrigt 

 

 

 

 

  

      

 
 
 



Inkomna enkätsvar från Strömstad 

Bilaga T:2 
 
 

Checklista Akter 
 
Akt nr: …………………………… 
Namn: …………………………… 
 

Kolla upp Ja Nej Kommentarer 

Ändamål    

Vem initierade?    

Upprättad    

Utformningsbestämmelser    

Stämmer placering med DP?    

GA?    

Samfällighet?    

Samfällighetsförening?    

Väsentlighet    

Båtnad    

Kontakt med föreningen         

Information? 

 
  

      

Fungerande lösning?         

Kostnader         

         

 

 

 

 

  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inkomna enkätsvar från Strömstad 
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Checklista verkligheten 
Avvikelser 

Objekt Bestämmelse Verkliga egenskaper Övrigt 

Väg    

Natur    

    

    

 



Inkomna enkätsvar från Strömstad 

Bilaga U:1 
 
 

Enkät till kommuner 
FRÅGOR 

1. Under vilka förhållanden väljer ni enskilt huvudmannaskap framför kommunalt?  

 
 
 

2. Hur vanligt är det i er kommun att använda sig av enskilt huvudmannaskap?  

 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

     

 
3. Har ni övervägt att använda er av delat huvudmannaskap? Under vilka förhållanden i så 

fall?  

 
 
 

4. Gör ni som kommun något aktivt för att få de allmänna platserna i planen genomförda 

när enskilt huvudmannaskap har valts? T.ex. Reglera initiering av lantmäteriförrättning för 

bildande av GA i genomförandeavtal  

 
 
 

5. Är ni själva nöjda med resultatet/utformningen av de allmänna platserna med enskilt 

huvudmannaskap?  

 
 
 
 
 

6. Upplever ni att planer med enskilt huvudmannaskap överklagas oftare än planer med 

kommunalt huvudmannaskap? 

 
 
 

7. Tar ni ut gatukostnader för finansiering av allmänplats med kommunalt 

huvudmannaskap?  

 
 
 

 



Inkomna enkätsvar från Strömstad 

Bilaga U:2 
 
 

8. Upplever ni att fastighetsägarna inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap känner sig 

orättvist behandlande jämfört med de som bor i områden med kommunalt 

huvudmannaskap?  

 
 
 

9. Upplever ni att förvaltandet av allmänplats med enskilt huvudmannaskap fungerar? 

Märker ni någon skillnad på hur välskötta de allmänna platserna är beroende på 

huvudmannaskap?  

 
 
 
 

10. Ger ni något bidrag för underhåll för de allmänna platserna där det är enskilt 

huvudmannaskap? Kräver ni som kommun någon motprestation för att bidrag ska ges 

ut?  

 
 
 

11. Sköter kommunen hela eller delar av förvaltningen av de allmänna platserna trots att de 

ska förvaltas av fastighetsägarna? 

 
 
 

 
12. Anser ni att de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap är lika tillgängliga för 

allmänheten som de med kommunalt huvudmannaskap?  

 
 
 

13. Anser ni som kommun att ni kan styra detaljutformning och standard på vägar med 

enskilt huvudmannaskap? Om svar ja, på vilket sätt detaljreglerar planförfattaren det? 

 
 
 

14. Tar ni som planförfattare hänsyn till väsentlighetsvillkoret och båtnadsvillkoret enligt 

Anläggningslagen då ni lägger ut allmänna platser med enskilt huvudmannaskap? 

 
 
 

 
Tack för er medverkan!   Svar sändes till enskilthuvudmannaskap@gmal.com  senast 17/4 2012 
Har ni några funderingar eller frågor är det bara att maila 
(enskilthuvudmannaskap@gmail.com) eller ringa (0707-407049)  

mailto:enskilthuvudmannaskap@gmal.com
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