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EXAMENSARBETE 

Sjöbodsupplåtelser- kartläggning och reflektioner 

 

Sammanfattning 

I uppdrag av Kungälvs kommun har en kartläggning gjorts mellan olika kommuner inom 

Bohuslän samt Göteborg som senare ska fungera som planeringsunderlag för kommunen. 

Kartläggningen bygger på ett frågeformulär som har skickats till kommunerna Göteborg, 

Tanum, Öckerö, Tjörn, Orust, Strömstad, Lysekil, Sotenäs och Kungälv. Innan 

frågeformuläret skickades in gjordes en omfattande litteraturstudie om kommunernas 

hantering av sjöbodar.  

Utgångspunkten med kartläggningen har varit att ta reda på hur kommunerna hanterar sina 

sjöbodar, med avseende på exempelvis deras upplåtelseformer, upplåtelsetider, avgifter, 

avtalsvillkor, användning och styrning med hjälp av detaljplan, bygglov och tillsyn, 

kommunens egna reflektioner på hur deras hantering fungerar m.m. 

 Teoridelen består av allmän information om: 

- Sjöbodar, definitioner och användning.  

- Arrende, då den är en utav de vanligaste upplåtelseformerna för sjöbodar, med 
avseende på anläggningsarrende och lägenhetsarrende. 

- Hyra, är en annan form av upplåtelse som används i ett par kommuner. 

- Hur det kan fungera när kommunen äger marken som ska arrenderas  

- En gemensam sjöbodspolicy som tillämpas i ett fåtal kommuner. 

Resultatet är en sammanställning av den information som har tagits reda på genom 

frågeformulärens svar. Svaren från frågeformulären informerade bland annat om att det 

finns mellan 25 stycken till 1200 stycken sjöbodar i kommunerna och att upplåtelse av 

sjöbodar sker vanligtvis genom arrende men också till viss del genom hyra. Upplåtelsetiden 

brukar vara på ett år med automatiskt förlängning. Avgifterna ligger på mellan 887 kr upp 

till 2800 kr. De flesta kommunerna försöker också styra sjöbodarnas utformning och 

användning genom avtalsvillkor, regler och bygglov.  

Den generella uppfattningen som kartläggningen resulterar i är att de flesta kommunerna 

vill uppdatera sina sjöbodshanteringar. Resultatet tydliggör att det finns likheter och 

skillnader i tillämpningen av sjöbodsupplåtelser mellan kommunerna. Vissa kommuner har 

exempelvis inga fördelningsregler för vem som ska ha rätt till en sjöbod i kommunen. I 

dessa fall får arrendatorn själv hitta en lämplig köpare av boden och detta leder till minskad 

tillsyn och kontroll från kommunen över vem som tillträder arrendet.  

Det finns inte så många kommuner som använder en detaljplan för att styra användning 

och utformning av en sjöbod, vilket skulle kunna styras bättre om kommunerna ökade 

användningen av detaljplaner för sjöbodar. 



EXAMENSARBETE 

Efter genomförd kartläggning blir slutsatsen att en kommun kan ha en bra hantering av 

sjöbodar om det finns en sjöbodspolicy som upplyser om vad en sjöbod är och hur den ska 

användas, tillämpningsregler från kommunerna som kan vara lättillgängligt för allmänheten, 

ett arrendeavtal som har sjöbodspolicyn och tillämpningsreglerna som komplement och en 

detaljplan med planbestämmelser för hur sjöbodarna och marken kring sjöbodarna ska 

hanteras. 
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BACHELOR’S THESIS 

 

Boathouse tenures- mapping and reflections 

Summary 

With an assignment from Kungälv municipality an inventory was made between different 

municipalities within Bohuslän and Gothenburg that will later be used as planning data for 

the municipality. The mapping is built on a survey that has been sent to the municipalities 

Gothenburg, Tanum, Öckerö, Tjörn, Orust, Strömstad, Lysekil, Sotenäs and Kungälv. An 

extensive literature study was made before sending the survey that is about how the 

municipalities are handling the boathouses.  

The point of the mapping has been to find out how the municipalities are handling their 

boathouses regarding for example tenure forms, tenure times, charges, contract terms, the 

use and control with the help of detailed development plans, building permits and 

supervision, the municipality’s own reflections on how the handling works etc.  

The theoretical part consists of general information about: 

- Boathouses, definitions and use. 

- Lease, in the way that it is the most common lease forms for boathouses, regarding 
plant leases and apartment leases. 

- Rent, is another form of tenure that is used in a couple of municipalities. 

- How it can work when the municipality own the land that is going to be leased. 

- A common boathouse policy that is applied in a few municipalities. 

The result is a summary of the information that has been brought up by the surveys 

answer. The answers from the surveys informs among other things that there are between 

25 to 1200 boathouses in the municipalities and that tenure of boathouses is usually by 

lease but also by rent.  

The tenure time is usually one year with automatic extension. The charges are between 887 

Swedish crowns up to 2800 Swedish crowns.  

Most of the municipalities are trying to control the boathouses design and use by contract 

terms, rules and building permits. 

The general view that the inventory results in is that most of the municipalities wants to 

update how they handle their boathouse tenures. The result shows clearly that there are 

similarities and differences on how the boathouse tenures are being handled in the 

municipalities. Some municipalities for example don’t have any distribution rules on who 

has the right to a boathouse in the municipality. In these cases the tenant himself has to 

find a suitable buyer of the boathouse and this leads to less supervision and control from 

the municipalities on who gets to take over the lease. 

There are not many municipalities that uses a detailed development plan to control the use 

and design of a boathouse, which could be controlled better if the use of a detailed 

development plan for boathouses increased. 



BACHELOR’S THESIS 

After completed inventory the conclusion is that a municipality can have a good 

management of the boathouses if there is a boathouse policy that informs of what a 

boathouse is and how it is going to be used, applying rules from the municipalities that can 

be easily accessible to the public, a tenure form that has the boathouse policy and the 

applying rules as a complement and a detailed development plan with plan regulations is 

needed for how the boathouses and the land around the boathouses is going to be 

managed.  
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Förord 

Jag har skrivit detta examensarbete på uppdrag av Kungälvs kommun. 

Examensarbetet är en c-uppsats på 15 högskolepoäng och utgör sista delen i min 
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Jag vill tacka mina handledare Charlotta Lindström och Emma Segesten för all hjälp 

och stöd som jag fick under arbetets gång. Jag vill även tacka Kungälvs kommun för 

att jag fick möjligheten att jobba med arbetet i deras kontor och fick samtidigt tillgång 

till behövlig utrustning.  Slutligen vill jag tacka min handledare Peter Brynte från 

Högskolan Väst. 
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 Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

Kungälvs kommun har ett antal befintliga, äldre arrendekontrakt för sjöbodstomter 

med låga avgifter. Kommunen har även ett nytt projekt, Entré Marstrand, som ska 

innehålla bland annat ett stort antal nya bostäder och sjöbodar. Entré Marstrand 

projektet innebär att nya sjöbodar kommer att skapas och för att kommunen ska 

kunna planera hur de nya sjöbodarna ska upplåtas m.m. vill de ha ett underlag som 

baseras på hur andra kommuner har gjort sina sjöbodsupplåtelser.  

Med avseende på: 

 Fördelningsregler vid nya upplåtelser: vilka kan komma ifråga för att få 

sjöbod? Finns det krav på mantalsskrivning i kommunen, eller andra krav, t ex 

att man måste vara bosatt på orten där sjöboden är belägen.  

 Avgifter: avgiftsnivån för sjöbodarna 

 Avtalsvillkor för användning av sjöbod 

 Avtalsvillkor för överlåtelse av sjöbod 

 Val av upplåtelseformer – vilket avtal används? Arrendeavtal, servitutsavtal, 

markskifte ingående i bostadsfastighet eller hyresavtal m.m. 

 Inventera hur genomförandet av utbyggnad och upplåtelser av 

sjöbodar/sjöbodstomter har organiserats i olika kommuner: om kommunerna 

själva stått för byggandet av bodar och upplåtelser, eller om man har bildat 

föreningar som har ansvarat för genomförandet. 

 De andra kommunernas reflektioner: hur tycker de? Fördelar och nackdelar 

med deras sjöbodspolicy. Samt uppföljning med andra kommuner, om de har 

förslag till andra lösningar på sådant som de anser inte fungerar bra med 

nuvarande policy.  

 Detaljplanen: på vilket sätt har detaljplanen kommit till användning för 

sjöbodarna. På vilket sätt har kommunerna försökt styra användning och 

utformning av sjöbodarna genom användande av detaljplan? 

 

1.2 Syfte och mål 

Målet med examensarbetet är att göra en kartläggning av sjöbodsupplåtelser i vissa 

Bohusläns kommuner samt Göteborg. 

Syftet är att skapa en sammanställning av kartläggningen som senare kan användas 

som underlag för Kungälvs kommun då de ska bestämma lämpliga upplåtningsformer 

och avgifter för sjöbodar. 
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2 Förutsättningar 

 

2.1 Avgränsningar  

Arbetet avser en geografisk avgränsning där bara kommuner inom Bohuslän samt 

Göteborg ingår. Kommunerna Munkedal, Trollhättan och Uddevalla var tänkta att 

vara med i undersökningen men blev inte det av olika orsaker. Trollhättans kommun 

hade andra förhållanden än de andra kommunerna och fick därför inte delta, 

Uddevalla kommun lämnade aldrig något svar och Munkedal svarade att de inte hade 

några sjöbodar.  Frågeformuläret besvarades alltså av 10 utav 12 kommuner. Svar som 

har skickats tillbaka från kommunerna är inte med som bilaga och sammanställs i 

resultatet istället. 

Arrende kan upplåtas genom jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende 

och lägenhetsarrende. Examensarbetet berör bara de två sistnämnda arrendeformerna 

då dessa används vid arrende av sjöbodar Eftersom sjöbodar upplåts till största delen 

genom arrende beskrivs det mer ingående och beskrivningen av hyra är därför 

begränsad och det är mest inriktat på lokalhyra.  

 

2.2 Metod 

Arbetet med examensjobbet har skett för det mesta i Kungälvs kommun kontor. 

Regelbunden kontakt till de andra kommunerna har hållits, genom telefonsamtal och 

e-post.  

Insamling av information angående sjöbodar, upplåtelseformer och olika policyn som 

används av kommunerna gjordes i huvudsak från kommunernas hemsidor. I samband 

med insamling påbörjades kartläggningen. Frågeformulären gjordes i god tid i 

samband med att kontakt togs med kommunerna. Kartläggningen kunde 

sammanställas och bli mer detaljerad när svar kom från kommunerna. 

Litteraturstudier pågick ingående i början av arbetet men fortsatte kontinuerligt under 

arbetets gång, i form av lagtexter, litteratur, handlingar från Kungälvs kommun, 

handlingar från andra kommuner och elektronisk information.  

 

3 Vad är en sjöbod? 

Sjöbodar är byggnader som finns vid kuster och skärgårdar. Sjöbodarnas huvudsakliga 

syfte förr i tiden var att de användes som förvaringsutrymme för utrustning av fiskare.  

Det huvudsakliga syftet att boden är ett förråd och är till för fiskeredskap kvarstår i de 

flesta kommuner. 
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Idag finns det många sjöbodsägare som struntar i kommunernas regler om att 

sjöbodar inte ska användas för boende. De gör om bodens användning och använder 

sjöbodarna som fritidsbostäder istället. Sjöbodar har aldrig varit avsedda att användas 

som bostäder eller som något annat, där begränsning av allmänhetens åtkomst till 

stranden sker. Boende och övernattning skulle orsaka problem såsom orenade 

avloppsutsläpp, privatisering av stranden, begränsning av allmänhetens åtkomst till 

stranden och skador på kulturarv. 

För havsanknutna verksamheter är det viktigt att ha sjönära verksamhetslokaler eller 

traditionella sjöbodar. Samtidigt behövs strandnära förråd för såväl båt- och 

fiskeutrustning som för olika vattensporter. Kommunens uppgift är då att styra 

uppförandet av nya sjöbodar till platser som ur allmän synpunkt kan anses lämpliga.  

En sjöbod definieras på olika sätt beroende på vilken kommun den ligger i. I 

Bohuslän finns det en policy som följs gemensamt av ett antal kommuner. Se bilaga 

A.  

Sjöbodspolicyn definierar sjöbodar enligt följande  

 

En sjöbod är en enkel förrådsbyggnad, oftast placerad i ett strandnära läge och avsedd för 

förvaring av båttillbehör och/eller fiskeredskap. Byggnadens användning skall framgå av 

bygglovsansökan och ritningar. För att fukt i bl. a fiskeredskap skall kunna torka ut har sjöboden 

av tradition utförts med ”luftig” golv-, vägg- och takkonstruktion. En sjöbod skall därför vara 

oisolerad och inte heller innehålla installationer för vatten och avlopp. Elinstallation kan godtas. 

Sjöboden skall ges en färgsättning som ansluter till den lokala traditionen. 

 

Den vanligaste upplåtelseformen för sjöbodsupplåtelser är arrende, i vissa fall kan det 

ske genom hyra också. Gemensamt för upplåtelseformerna är att kommunen äger 

marken där sjöbodarna upplåts1.  

 

4 Allmänt om arrende 

Med arrende avses då en jordägare som äger mark och upplåter marken till en 

arrendator. Arrendatorn betalar vederlag i gengäld för att få arrendera marken. 

Arrendatorn kan vara en eller flera fysiska eller juridiska personer. Arrendeställe är 

benämningen för all den fasta egendomen som upplåts2.  

Upplåtelse av arrende kan ske genom fyra olika former; jordbruksarrende, 

bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.  

                                                
1 Bilaga 1A 
2 Svensson Lars-Göran, Arrenden och jakträttsupplåtelse (1997), Första upplagan, LTs förlag 
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Arrende regleras enligt Jordabalken 7-11 kap. Reglerna om arrende är tvingande till 

förmån för arrendatorn, med vissa undantag.  

Arrende sker genom ett skriftligt arrendeavtal mellan jordägaren och arrendatorn. I 

arrendeavtalet finns villkor om hur arrendestället får användas. 

Vederlaget som betalas av arrendatorn kallas arrendeavgift och den skall om inget 

annat avtalats betalas tre månader före varje arrendeårs utgång.  

Om arrendatorn är i dröjsmål mer än en månad med arrendeavgiften är arrenderätten 

förverkad. Om arrendatorn betalar det förfallna beloppet, innan jordägaren sagt upp 

avtalet, är arrenderätten dock inte längre förverkad. 

Ett arrendeavtal kan även upphöra då ett kontraktsbrott inträffar som anses vara 

väsentlig, då kan jordägaren häva avtalet och arrenderätten förverkas. Men vidtar 

arrendatorn rättelse innan jordägaren sagt upp avtalet, är arrenderätten inte längre 

förverkad.  

Om arrenderätten förverkas upphör arrendeavtalet genom att det sägs upp. I 8 kap 

23§ JB finns en förteckning över fem fall då arrenderätten blir förverkad: obetald 

arrendeavgift, vanvård av arrendestället, arrendestället används för annat ändamål, 

otillåten överlåtelse av arrenderätten/otillåten andrahandsupplåtelse och arrendatorn 

åsidosätter avtalsenlig skyldighet. Jordägaren har rätt till ränta, ersättning för 

inkassokostnader och skadestånd om arrenderätten förverkas.3 

Arrendatorn är ansvarig till att vårda och hålla arrendestället såsom det var innan han 

arrenderade arrendestället annars kan han få betala ersättning till jordägaren om det är 

i sämre skick. Det är en allmän rättsprincip att arrendatorn skall återlämna 

arrendestället i ursprungligt skick. Att arrendatorn skall vårda arrendestället innebär att 

han skall vidta sådana åtgärder som en ägare normalt skall göra för att förebygga 

skaderisker eller begränsa omfattningen av en skada, som har ägt rum. Om inte 

parterna kommit överens om annat så svarar jordägaren för skador på arrendestället4. 

När ett arrendeavtal upphör och då arrendatorn hade uppfört byggnad på 

arrendestället kan han erbjuda jordägaren att lösa in byggnaden eller de åtgärder som 

har utförts på marken. Om jordägaren inte accepterar inom en månad, ska 

arrendatorn föra bort egendomen eller överlåta det till nästa arrendator. Om 

arrendatorn inte uppfyller ett av dessa alternativ inom tre månader tillfaller 

egendomen jordägaren utan lösen.  

Om arrendatorn vill överlåta arrenderätten till någon annan krävs jordägarens 

samtycke för att en övergång ska göras. Överlåtelse av arrenderätten innebär att 

jordägaren får en ny arrendator och den nye arrendatorn övertar den tidigare 

                                                
3 Grauers Folke, Nyttjanderätt (2010), Trettonde upplagan, Juristförlaget i Lund. 
4 Larsson Nils, Synnergren Stieg, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (2005), Första 
upplagan, Nordstedts Juridik AB. 



Sjöbodsupplåtelser- Kartläggning och reflektioner 
 

 9 

arrendatorns rättigheter och skyldigheter i förhållande till jordägaren. I arrenderätten 

ingår också byggnad som säljaren eller tidigare arrendatorn uppfört.  

Om arrendatorn för över arrenderätten utan samtycke eller tillstånd från 

arrendenämnden då dessa är ett krav är jordägaren inte bunden av överlåtelsen. 

Jordägaren måste säga upp avtalet inom sex månader från det att han fick reda på den 

otillåtna överlåtelsen. Om jordägaren missar tidsfristen kan arrenderätten inte 

förverkas.  

Vid arrende kan andrahandsupplåtelse bli aktuell både i form av arrende och hyra. 

Men för att det överhuvudtaget ska bli möjligt för att andrahandsupplåtelse ska kunna 

göras krävs jordägarens samtycke. Upplåtelsen innebär att arrendatorn hyr eller 

arrenderar ut sitt arrendeställe till någon annan. Arrendatorn betalar fortfarande 

arrendeavgiften och står kvar i sitt avtalsförhållande till jordägaren. Den person som 

hyr eller arrenderar från arrendatorn i andra hand har ingen avtalsrättslig relation till 

jordägaren utan bara till den ursprungliga arrendatorn och får därför inte heller någon  

rättslig säkerhet gentemot jordägaren. Om (förstahands) arrendatorn säger upp avtalet 

med jordägaren, själv blir uppsagd eller förverkar sin arrenderätt förlorar även 

andrahands nyttjanderättshavaren sin rätt5.  

Vid arrende finns det något som kallas direkt besittningsskydd som betyder att 

arrendatorn har rätt till förlängning av avtalet vid avtalstidens utgång. Reglerna om 

besittningsskydd är tvingande. Det direkta besittningsskyddet används vid 

bostadsarrende och jordbruksarrende. Vid anläggningsarrende används indirekt 

besittningsskydd vilket beskrivs mer under avsnittet ”Anläggningsarrende”6. 

Om tvist uppkommer mellan parterna på grund av arrendeförhållandet, avgörs det 

normalt av arrendenämnd och i andra fall av domstol. Arrendenämnden kan vara 

skiljenämnd i arrendetvister. Arrendenämndens uppgift är att medla i arrendetvister 

och i vissa fall att medge dispenser från lagens tvingande regler. Når parterna ingen 

överenskommelse vid medling i arrendenämnden får tvistefrågan avgöras i Mark- och 

miljödomstolen7. 

 

4.1 Lägenhetsarrende 

Enligt 8:1 2st. JB formuleras lägenhetsarrende såsom: ”Lägenhetsarrende föreligger 

när jord upplåtits på arrende för annat ändamål än jordbruk och upplåtelsen icke är att 

anse som bostadsarrende eller anläggningsarrende.” Med det menas att om arrendet 

                                                
4 Grauers Folke, Nyttjanderätt (2010), Trettonde upplagan, Juristförlaget i Lund. 
5 Svensson Lars-Göran, Arrenden och jakträttsupplåtelse (1997), Första upplagan, LTs förlag 
6 Larsson Nils, Synnergren Stieg, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (2005), Första 
upplagan, Nordstedts Juridik AB. 
7 Liselott Wilkens, Hyres- och arrendenämnden, telefonsamtal den 14 maj 2012. 
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inte kan bli jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende blir det 

lägenhetsarrende. 

För att det ska anses vara ett lägenhetsarrende måste vissa krav uppfyllas. En 

jordägare och en arrendator ska träffa ett skriftligt eller ett muntligt avtal, avtalet skall 

avse upplåtelse av jord för annat ändamål än jordbruk, bostadsarrende eller 

anläggningsarrende. Från upplåtelsen ska det även utgå någon form av ersättning.  

Om upplåtelsen är mindre än ett år brukar det vara lägenhetsarrende. Upplåtelsetiden 

för lägenhetsarrende kan tecknas på bestämd tid, tills vidare, eller för arrendatorns 

livstid. Enligt 7 kap. 5 § JB är upplåtelse av lägenhetsarrende inte bindande för längre 

tid än 50 år från det att avtalet slöts. Om fastigheten är belägen inom detaljplanen är 

det inte bindande längre än 25 år8.  

Ett avtal om lägenhetsarrende kan som redan nämnts upprättas antingen skriftligt eller 

muntligt. Muntliga avtal är giltiga om båda parter är överens, men avtalen brukar 

upprättas skriftligen om det inte finns något annat överenskommet9. I avtalet råder 

stor avtalsfrihet, arrendetiden behöver till exempel inte vara bestämd och parterna kan 

fritt avtala om uppsägningstiden. Det saknas lagregler till stor del om exempelvis 

besittningsskydd, rätt till förlängning och överlåtelser. Det är därför väldigt viktigt att 

alla villkor skrivs in i lägenhetsarrendeavtalet. Exempelvis att beskriva vad det 

upplåtna arrendestället får användas till i avtalet, bland annat genom att byggnadernas 

användning och underhåll beskrivs. Även betalningsdatum av arrendeavgiften är 

viktigt att ha med i avtalet. 

 Arrendeavgiften skall bestämmas i pengar. När avgiften bestäms vid första 

upplåtelsen bestämmer parterna vilken avgift som skall utgå.  

Vid överlåtelse har en lägenhetsarrendator enligt allmänna rättsprinciper inte rätt att 

överlåta arrenderätten men om parterna är överens om att överlåtelse får ske så skall 

även det skrivas in i avtalet.  

Lägenhetsarrendatorn får inte utan jordägarens medgivande använda arrendestället till 

annat än det avtalade ändamålet. Skulle arrendatorn göra det riskerar han att 

arrenderätten förverkas.  

Har parterna inte i avtalet bestämt att det krävs uppsägning så upphör avtalet vid 

avtalstidens utgång. Om avtalet löper tills vidare krävs uppsägning. Om arrendatorn 

avlider under avtalstiden medför det inte att arrendeförhållandet upphör. Istället 

övertar dödsboet som utövare av arrenderätten de rättigheter och skyldigheter som 

tillkom den avlidne. Om inte dödsboet vill överta arrendet måste de säga upp avtalet 

                                                
8 Larsson Nils, Synnergren Stieg, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (2005), Första 
upplagan, Nordstedts Juridik AB. 
9 Grauers Folke, Nyttjanderätt (2010), Trettonde upplagan, Juristförlaget i Lund. 
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då jordägaren inte vill avsluta arrendeförhållandet. Men vill jordägaren avsluta 

arrendeförhållandet får han säga upp arrendeavtalet enligt vanliga uppsägningsregler10. 

 

4.2 Anläggningsarrende  

Enligt 11:1 JB är ett anläggningsarrende när jord upplåts på arrende för annat ändamål 

än jordbruk samt arrendatorn enligt upplåtelsen har rätt att för förvärvsverksamhet på 

arrendestället uppföra eller bibehålla byggnad där byggnaden ska vara av mer än ringa 

betydelse för verksamheten. Förvärvsverksamhet innebär rörelse eller liknande 

verksamhet i vinstdrivande syfte. 

Då arrendatorn uppför byggnad på arrendestället blir föremålet lös egendom. 

Byggnader som kan räknas in som anläggningsarrende kan vara exempelvis 

bensinstation, verkstad, industri, lagerhus, affärslokal, kiosk och restaurang.  

Anläggningsarrende är ett formalavtal och görs endast skriftligt. I handlingen skall 

samtliga avtalsvillkor anges och som grund används 11:1 JB när ett avtal ska upprättas. 

Sedan ska det vara förvärvsverksamhet med ekonomiskt innehåll som är 

vinstdrivande. Avtalet skall träffas för bestämd tid. Om ingen tid har bestämts avtalas 

och gäller upplåtelsen i 5 år från tillträdesdagen. Upplåtelsetiden kan sträcka sig från 

ett år till och med 50 år, i detaljplanelagt område kan inte avtalet vara bindande mer än 

i 25 år. Om upplåtelsetiden blir mindre än ett år eller görs för arrendatorns livstid 

anses det inte vara ett anläggningsarrende. 

Vid anläggningsarrende finns det något som heter indirekt besittningsskydd som är 

dispositiv. Indirekt besittningsskydd innebär att anläggningsarrendatorn får rätt till 

ersättning av jordägaren då han drabbas av förlust vid arrendets upphörande och då 

arrendatorn måste frånträda fastigheten. Exempel på sådant som ersättning kan ges 

för är flyttkostnader och värdeminskning på arrendatorns egendom som orsakas av att 

arrendeförhållandet upphör. Bestämmelsen om indirekt besittningsskydd är dispositiv 

och parterna kan i avtalet komma överens om att den inte ska tillämpas.  

Överlåtelse av arrenderätten kan göras till annan arrendator om jordägaren skäligen 

kan godta, om inte annat har avtalats. 

Uppsägning av ett anläggningsarrendeavtal skall alltid vara skriftligt och göras senast 

sex månader före arrendetidens utgång om inte någon annan tid har avtalats. Parterna 

i avtalet kan komma överens om längre eller kortare uppsägnings tid än sex månader.  

Uppsägning kan exempelvis bli aktuell då en part i avtal om anläggningsarrende vill ha 

villkorsändring. När arrendatorn säger upp avtalet för villkorsändring skall han i sin 

uppsägning ange att han begär förlängning på ändrade villkor och vilka ändringar han 

vill ha.  

                                                
10 Svensson Lars-Göran, Arrenden och jakträttsupplåtelse (1997), Första upplagan, LTs förlag 
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Då jordägaren säger upp avtalet skall tvisten hänskjutas till arrendenämnden för 

medling. Det ska göras inom två månader från uppsägning annars är den utan 

verkan11.  

 

5 Allmänt om hyra 

Hyresavtal föreligger, då hus eller del av hus som ägs av upplåtaren upplåts mot 

ersättning. Det är alltid hyresbestämmelserna enligt Jordabalken 12 kapitlet som ska 

tillämpas om avtalet innefattar upplåtelse av ett hus eller del av hus med upplåtelse av 

jord, då jorden ska användas för trädgårdsodling av endast mindre omfattning. 

Hyresbestämmelserna är oftast tvingande till förmån för hyresgästen.  

Hyresobjektet kallas i lagtexten för lägenhet enligt avtal. Hyresvärden är ansvarig för 

rimligt underhåll av lägenheten och hyresgästen är ansvarig för vård och tillsyn av 

lägenheten.  

Finns två typer av hyra, bostadshyra och lokalhyra. Bostadshyresgästen har starkare 

rättställning än lokalhyresgästen.  

Vid lokalhyra är det större avtalsfrihet. Vanligast är uthyrning för olika typer av 

näringsverksamhet. Lokalhyra har likheter med anläggningsarrende och kommer att 

beskrivas mer än bostadshyra. Lokalhyra kan upplåtas i nio månader och upphör vid 

det månadsskifte som uppkommer närmast efter uppsägning. 

Hyresavtalet behöver inte vara skriftligt, muntliga avtal är därför lika bindande som ett 

skriftligt avtal. Hyresavtalet kan antingen vara på bestämd tid eller på obestämd tid. 

Vid obestämd tid måste någon av parterna säga upp avtalet för att det ska upphöra. 

Hyresavtalet kan upphöra genom att hyresvärden eller hyresgästen säger upp det. Det 

vanligaste för lokalhyra är att det avtalas för bestämd tid, då förlängs avtalet 

automatiskt om det inte sägs upp.  

Ett hyresavtal är inte bindande mer är 50 år och 25 år om fastigheten ligger inom 

detaljplan. När hyresavtalet ingås kan parterna fritt bestämma hyrans nivå. Om 

hyresvärden eller hyresgästen vill få hyran sänkt eller höjd kan de säga upp avtalet och 

begära villkorsändring. För att kunna genomföra detta förfarande används regler för 

bruksvärdeshyra för bostäder och marknadshyra för lokaler. 

Om hyresgästen vill överföra hyresrätten till ny hyresgäst, göra andrahandshyrning 

eller överlåta hyresrätten krävs hyresvärdens samtycke eller tillstånd från 

hyresnämnden. Om det sker ett ägarbyte förblir hyresförhållandet densamma som 

innan och den gamla hyrestiden forsätter att löpa. 

Det finns besittningsskydd även vid hyra och den som hyr bostad har då möjlighet till 

förlängning och den som hyr lokal kan i stället få ekonomisk ersättning. 

                                                
11 Svensson Lars-Göran, Arrenden och jakträttsupplåtelse (1997), Första upplagan, LTs förlag 
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Uppsägningen måste göras skriftligt om hyresförhållandet har varat mer än tre 

månader. Parterna kan avtala om längre uppsägningstider. Om avtalet ska sägas upp 

och uppsägning uteblir, förlängs avtalet automatiskt.  

Om det blir tvister vid hyra är det arrendenämnden man vänder sig till och ärendet 

kan gå vidare till Svea hovrätt12. 

 

6 Kommunen som markägare 

Det kommunala planmonopolet innebär att det är kommunen som avgör var, när och 

hur en detaljplan ska upprättas. Samtidigt är kommunen engagerad i 

exploateringsprocessen på flera sätt; som en myndighet med ansvar för planläggning 

och tillståndsgivning, som ansvarig för infrastruktur och service av olika slag och 

sedan även då som markägare.  

När kommunen är markägare kan de därför styra i hög grad hur marken ska utformas 

och användas innan de påbörjar att arrendera ut marken. Sedan när det blir aktuellt 

för arrendering av marken kan kommunen fortsätta styrningen genom villkor i 

arrendeavtalet.  

När marken ägs av någon privat begränsar det kommunens inflytande eftersom avtalet 

blir mellan arrendatorn och den privata markägaren. Här kan kommunen bara utnyttja 

planmonopolet och försöka styra markens användning genom detaljplanen. 

 

7 Gemensam sjöbodspolicy 

Inom kommunerna Tanum, Strömstad, Sotenäs och Lysekil har det utarbetats en 

gemensam sjöbodspolicy som ska fungera som ett underlag för kommunernas 

sjöbodshanteringar. Syftet med policyn är att det ska utgöra riktlinjer för handläggning 

av plan, fastighetsbildnings-, bygglovs- och tillsynsärenden rörande sjöbodar samt 

upplåtelse av kommunal mark och byggnader för sjöbods- och förrådsändamål. 

Byggnader för havsanknuten yrkesverksamhet såsom licensierade yrkesfiskare samt 

annan yrkesverksamhet som kräver sjönära verksamhetslokaler omfattas inte av 

sjöbodspolicyn. 

Bakgrunden till behovet av att skapa en ny sjöbodspolicy har varit ökningen av 

otillåtna användningar av sjöbodar och att marken kring dessa hindrar friluftsliv och 

allmänhetens tillträde. Då de nämnda kommunerna har likartade problem, har de 

tillsammans tagit initiativ till att skapa en gemensam lösning på problemet genom att 

upprätta likartade riktlinjer för sjöbodar inom respektive kommun. Målsättningen med 

policyn formuleras som ”Sjöbodspolicyns övergripande mål är att stranden skall hållas 

fri för det rörliga friluftlivet och att de naturvärden som våra stränder erbjuder inte får 

                                                
12 Grauers Folke, Nyttjanderätt (2010), Trettonde upplagan, Juristförlaget i Lund. 
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privatiseras. Målsättningen är således att förhindra omvandling av nyttjandet från 

förråd till boende.” 

Riktlinjerna reglerar sjöbodens användning och utformning, marken kring sjöbodarna, 

förutsättningarna för bygglov, vad som gäller vid fastighetsbildning, kommunens 

upplåtelseformer och strandskydd. 

I nuläget har policyn antagits och tillämpas av kommunerna Tanum, Strömstad och 

Lysekil. Se bilaga A. 

 

8 Resultat av kartläggningen 

Jag har valt att inte ha med frågeformulären med svar från kommunerna som bilaga, 

istället sammanfattas svaren enligt nedanstående. Se bilaga B för ett ofyllt 

frågeformulär. Kartläggningen innehåller nio kommuner: Göteborg, Öckerö, Sotenäs, 

Lysekil, Tanum, Strömstad, Tjörn, Kungälv och Orust, se bilaga I. Även en kort 

sammanställningen av svaren har gjorts i tabellform, se bilaga H. 

 

 

8.1  Göteborg 

Svar från: Fastighetskontoret Göteborg. 

 

8.1.1 Bestånd 

Fastighetskontoret i Göteborg har hand om 40 stycken avtal som omfattar sjöbodar. I 

det enskilda avtalet kan det ingå flera olika sjöbodsupplåtelser. Marken köptes in av 

kommunen med befintliga sjöbodar. Eftersom kommunen inte äger sjöbodarna finns 

det inga exakta siffror på hur många bodar som finns inom Göteborgs kommun. 

Sjöbodarna upplåts genom lägenhetsarrende.  

Det finns ett område i Näset med en arrendator som har uppfört ca 30 sjöbodar. 

Dessa sjöbodar hyrs ut av arrendatorn. Det finns ett annat område i Fiskebäck där 

sjöbodarna mestadels arrenderas av yrkesfiskare. Avtalen i Fiskebäck började som 

muntliga avtal men har senare gjorts om till skriftliga avtal 

Det finns ett kommunägt bolag, GREFAB som är ansvariga för 1200 stycken 

sjöbodar som hyrs ut, se avsnitt ”speciellt för kommunen” för mer information om 

GREFAB13. 

 

                                                
13 Ellinor Lahti, Exploateringsingenjör Fastighetskontoret Göteborg, svar på frågeformulär, e-post 27 
april 2012 
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8.1.2 Avgifter 

Avgiftsnivåerna kan vara ganska olika beroende på att det inte finns någon generell 

nivå.  Avgiftsnivåerna är baserade på gamla upplåtelser.  

Arrendeavgiften betalas i förskott. Arrendeavgiften skall regleras efter förändringar i 

statistiska centralbyråns konsumentprisindex. Avgiften justeras med den procentsats 

som indextalet ändrats i förhållande till bastalet.  

I Näset ligger avgiftsnivåerna på ca 1000 kr men det är planerat att höjas. I Fiskebäck 

ligger avgifterna på 1000kr för nytecknade avtal, avgiften ligger i den nivån för att 

intressera blivande arrendatorer till att teckna avtal14. 

 

8.1.3 Avtalsvillkor 

Upplåtelsetiden är ett år med automatiskt förlängning. I arrendeavtalet regleras 

användning av arrendestället med exempelvis villkor som lyder ” På arrendestället får 

arrendatorn inte uppföra byggnader, utföra anläggningar eller företa ändringsarbeten 

annat än efter ritningar som skall vara godkända, förutom av byggnadsnämnden och 

andra vederbörliga myndigheter, även av fastighetsnämnden.” 

Vid överlåtelse gäller att arrendatorn inte får överlåta arrendet eller sätta annan i sitt 

ställe utan fastighetsnämndens medgivande. Enligt kommunen är 

andrahandsuthyrning inte tillåtet.  I avtalet står det däremot att medgivande från 

fastighetsnämnden krävs då arrendatorn eller hans dödsbo helt eller delvis arrenderar 

ut, hyr ut eller säljer uppförd byggnad eller anläggning. Se bilaga 1C-2C för 

avtalsvillkoren för lägenhetsarrendeavtal som tillämpas för Göteborgs kommun15. 

Genom bygglov görs kontroller av sjöbodarna via nya plan och bygglagen. Kontroller 

görs under byggtiden av bodarna och sedan även då i samband med att slutbeviset ska 

ges16.  

 

8.1.4 Fördelningsregler 

Det finns inga fördelningsregler och det tillämpas ingen förtur för någon. Det finns 

inte heller något kösystem. Om en intresserad köpare vill arrendera en sjöbod får de 

vända sig till den öppna marknaden och sedan teckna ett köpeavtal med en arrendator 

                                                
14 Ellinor Lahti, Exploateringsingenjör Fastighetskontoret Göteborg, svar på frågeformulär, e-post 27 
april 2012 
15 Ellinor Lahti, Exploateringsingenjör Fastighetskontoret Göteborg, svar på frågeformulär, e-post 27 
april 2012 
16 Bygglovsavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, telefonsamtal, 27 april 2012 
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och på så sätt påbörja ett arrendeförhållande. Arrendatorn och köparen får komma 

överens och sedan anhålla att kommunen ska godkänna den nya arrendatorn.17  

 

8.1.5 Vem genomför och bekostar utbyggnad av sjöbodar? 

I Göteborg har man bara hand om befintliga sjöbodar och det görs ingen ny 

utbyggnad av sjöbodar18. 

 

8.1.6 Detaljplan 

Kommunen har sjöbodar där detaljplaner ingår där de försöker styra användning och 

utformning av sjöbodar genom utformningsbestämmelser i detaljplaner. De försöker 

bland annat styra storlek, höjd, kulör och placering på sjöbodarna19. 

För området Stegerholmen finns exempelvis en detaljplan där det regleras om 

sjöbodarnas utformning och användning. Bestämmelsen lyder enligt20: 

 

Området får endast användas för sjöbodar. Befintliga sjöbodar får kvarligga men skall de ersättas 
gäller nedanstående bestämmelser. Ytterligare sjöbodar får inte tillkomma. Varje sjöbod får ha 
en största bruttoarea av 6m2. Högst 7 sjöbodar får sammanbyggas. Högsta byggnadshöjd är 
2,5m. Högsta taklutning är 30 grader. Sjöbodarna skall målas i traditionell röd färg. 
Fastighetsbildning för att skapa nya fastigheter får inte ske. 

 

8.1.7 Speciellt för kommunen 

Göteborgs kommun äger ett bolag tillsammans med Mölndals stad, Partille kommun 

och Ale kommun som heter GREFAB (Göteborgsregionens fritidshamnar). 

GREFAB har hand om skötsel och uthyrning av befintliga sjöbodar för Göteborgs 

kommun från hamnarna Björlanda Kile, Fiskebäck, Hindholmskilen, Hovås, 

Killingsholmen, Saltholmen och Torslanda Lagun. Sammanlagt handlar det om 1200 

stycken sjöbodar. Upplåtelsetiden sker ett år i taget. Sjöbodarna upplåts alltså inte 

genom arrende utan de hyrs ut av bolaget. Bodarna ska hyras ut i befintligt skick utan 

några ändringar. För att kunna hyra en sjöbod kan man sätta upp sig i en kö som 

hanteras av GREFAB, boende i ägarkommunerna har då förtur. Avgifterna på 

bodarna beror på skicket och det finns tre olika avgiftsnivåer som ligger på 710kr/år, 

930kr/år för dubbelhytt och 1710kr/år för en bod med benämningen sjöbod21. 

                                                
17 Ellinor Lahti, Exploateringsingenjör Fastighetskontoret Göteborg, svar på frågeformulär, e-post 27 
april 2012 
18 Ellinor Lahti, Exploateringsingenjör Fastighetskontoret Göteborg, svar på frågeformulär, e-post 27 
april 2012 
19 Bygglovsavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, telefonsamtal, 27 april 2012 
20 Se bilaga D 
21 Ellinor Lahti, Exploateringsingenjör Fastighetskontoret Göteborg, svar på frågeformulär, e-post 27 
april 2012 
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8.1.8 Kommunens reflektioner 

Kommunen tycker att deras system är bristfälligt och att det inte styrs så bra. De 

skulle vilja att det kunde ske grundligare granskningar av avtalen22. 

 

 

8.2 Tanum 

Svar från: Tanums Hamnar AB (helägt av Tanums kommun) 

 

8.2.1 Bestånd 

I Tanum finns det ett kommunägt bolag som sköter sjöbodsupplåtelser åt kommunen. 

Kommunen är markägare och arrenderar ut marken. Bolaget heter Tanums Hamnar 

AB som upplåter kommunalt mark- och vattenområde för uppförande av sjöbod och 

bryggor genom arrendeavtal samt hyr ut förråd i egna lokaler23.  

Det finns ca 100st sjöbodar i Tanum. Upplåtelseformen består i huvudsak av arrende. 

I normalfallet upprättas anläggningsarrende med yrkesfiskare och andra havsanknutna 

yrkesverksamheter. I övriga fall upprättas lägenhetsarrende24.  

8.2.2 Avgifter 

Avgiftsnivån ligger i genomsnitt på 5500kr/år. Avgifterna baseras på faktorer såsom 

område och tillgång till brygga/väg25.  

 

8.2.3 Avtalsvillkor 

Upplåtelsetiden kan variera och bero på olika faktorer. Den brukar vara fem år med 

förlängning på ett år i sänder för anläggningsarrenden. Vid lägenhetsarrende kan det 

vara upp till tre år om det är en nyteckning på avtalet och med ett års automatisk 

förlängning. I samband med omförhandling ändras upplåtelsetiden till ett år. Den 

vanligaste upplåtelsetiden för lägenhetsarrende är på ett år. 

Kommunen styr användningen av sjöbodarna genom sjöbodspolicyn och 

arrendeavtal26. I arrendeavtalet anges bland annat att sjöbodspolicyn för handläggning 

                                                
22 Ellinor Lahti, Exploateringsingenjör Fastighetskontoret Göteborg, svar på frågeformulär, e-post 27 
april 2012 
23 Se bilaga 1E 
24 Bo Petersson, VD/Hamnchef Tanums Hamnar AB, svar på frågeformulär, e-post 3 maj 2012 
25 Bo Petersson, VD/Hamnchef Tanums Hamnar AB, svar på frågeformulär, e-post 3 maj 2012 
26 Bo Petersson, VD/Hamnchef Tanums Hamnar AB, svar på frågeformulär, e-post 3 maj 2012 
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av sjöbods-, förråds- och arrendeärenden ska följas, även ändamålet med arrendet och 

att byggnader på arrendeområdet inte får användas för bostadsändamål eller 

korttidsboende anges27.  

I sjöbodspolicyn finns riktlinjer för vad en sjöbod är och hur den ska användas, till 

exempel att ”En sjöbod skall brukas för förvaring av båtutrustning och fiskeredskap.” 

och att ”Byggnadens användning skall tydligt framgå av bygglovsansökan och 

ritningar.” Bygglov är även ett krav och byggnadsinspektörer utövar tillsyn. Om 

inredningen säger policyn att sjöboden inte får inredas för bostadsändamål och att det 

inte är tillåtet att vidta åtgärder eller utföra andra ändringar som syftar till att boden 

skall kunna nyttjas för boende. Det finns även riktlinjer för marken kring sjöbodarna, 

som att marken är till för allmänhetens fria rörelse och passage och att marken runt 

sjöbodarna inte får bebyggas med till exempel altaner, trädäck eller plank så att 

allmänheten förhindras eller avhålls från att vistas i strandområdet kring sjöboden28.  

I lägenhetsarrendeavtalet finns det villkor som reglerar användningen, exempelvis29: 

 

Upplåtelse sker för att på arrendestället bibehålla sjöbod/brygga för privatbruk. På arrendestället 
får inte bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. 
Arrendestället får ej brukas för bostadsändamål eller korttidsboende. Förvaltaren eller 
kommunen kan komma att göra rutinbesiktningar för att kontrollera nyttjandet. 
 

 

Enligt kommunen är andrahandsuthyrning inte tillåtet. I lägenhetsarrendeavtalet står 

det: ”Arrendatorn får inte utan förvaltarens skriftliga samtycke upplåta nyttjanderätten 

till arrendestället eller del därav och ej heller hyra ut egen byggnad på arrendestället.” 

Överlåtelse av arrende kan ske vid dödsfall via arv till arrendatorns barn . Om 

arrendatorn eller hans dödsbo vill överlåta arrendestället krävs förvaltarens skriftliga 

samtycke. Vid överlåtelse sätts priset på boden genom en värderare som är utvald av 

kommunen. Vid uppsägning löser kommunen in boden och överlåter den till ny 

arrendator30.  

 

8.2.4 Fördelningsregler 

I Tanums kommun tillämpas turordningsreglerna vid fördelning av arrendeavtal för 

sjöbodstomter och vid tilldelning av hyreskontrakt för sjöbodsförråd/sjöbod eller 

verksamhetslokaler. Yrkesfiskare har först och främst förtur och med det menas att 

när ett arrendeavtal upphör då boden ska säljas ska i första hand yrkesfiskare och 

andra havsanknuten yrkesverksamhet erbjudas att överta arrendet. Då det inte finns 

intresse från dessa kan arrendet överföras till annan arrendator som står i sjöbodskön. 

                                                
27 Se bilaga 1E och 3E. 
28 Se bilaga 3A 
29 Se bilaga 1E 
30 Se bilaga 2E 
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Det finns då möjlighet att ställa sig i kö för att erhålla sjöbod/sjöbodstomt och den 

hanteras av Tanums Hamnar AB. I samband med intresserade ställer sig i köer, tas en 

anmälningsavgift på 300kr och därefter 100kr/år för att få vara kvar i kön31. 

Turordningsreglerna har ordningsföljden enligt Tanums Hamnar AB32: 
 

1.    Ny tomt för sjöbod eller befintlig tomt efter överlåtelse av anläggningar tilldelas licensierade 
yrkesfiskare eller annan havsanknuten näringsidkare. Licensierade yrkesfiskare har förtur före 
annan havsanknuten verksamhet.  
  
2.    Ny tomt för sjöbod eller befintlig tomt efter överlåtelse av anläggningar tilldelas 
kommunmedlem (folkbokförd eller fastighetsägare i kommunen). Köordning gäller.  
  
3.    Om arrende upphör att gälla p.g.a. att arrendatorn vill avyttra sjöboden skall den i första 
hand erbjudas annan intressent enligt punkt 1 ovan och eventuellt i andra hand enligt punkt 2 
ovan. I övrigt gäller vad i 7, 8 och 11 kap Jordabalken eller annars i lag stadgas om anläggnings- 
och lägenhetsarrende.  
  
4.    Tilldelning av hyresobjekt sker enligt ovanstående regler och köordning. 
 

 

8.2.5 Vem genomför och bekostar utbyggnad av sjöbodar? 

Det är arrendatorerna själva som uppför sjöbodarna33. 

 

8.2.6 Detaljplan 

I sjöbodspolicyn finns riktlinjer vid bygglov för hur ny sjöbod utanför detaljplaner 

med strandskydd, ny sjöbod inom detaljplan och befintlig sjöbod utanför detaljplan 

med strandskydd ska utformas. Riktlinjerna talar bland annat om vad det ska vara för 

maximal byggnadsarea, byggnadens nockhöjd och fönsterarea av fasaden.  

I en detaljplan kan enligt policyn också anges att en uppdelning i separata 

sjöbodstomter inte får ske, på så sätt motverkas försäljning av sjöboden till en köpare 

utan bostad eller annan anknytning till orten 34. 

 

8.2.7 Speciellt för kommunen  

Kommunen har antagit den gemensamma policyn som var aktuell för Tanums 

kommun. Den tillämpas och är inskriven i deras arrendeavtal. 

Det är låg omsättning på bodar. Få sjöbodar säljs och det gör att det blir väldigt långa 

köer för att få upplåta sjöbodar. 

                                                
31 Bo Petersson, VD/Hamnchef Tanums Hamnar AB, svar på frågeformulär, e-post 3 maj 2012 
32 Tanums Hamn & Turism AB (2011-05-31) Turordning tomt/förråd. [Elektronisk]. Tanum. Tillgänglig: 
<http://www.tanumshamn.se/taxorochbestammelser/turordningtomtforrad.4.77755b6310f32ccab288
0004419.html> [2012-05-15]. 
33 Bo Petersson, VD/Hamnchef Tanums Hamnar AB, svar på frågeformulär, e-post 3 maj 2012 
34 Bo Petersson, VD/Hamnchef Tanums Hamnar AB, svar på frågeformulär, e-post 3 maj 2012 
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Det sker även uthyrning i Tanum av s.k. sjöbodsförråd som uppförs av kommunen 
via Tanums Hamnar AB. Dessa småförråd har en areal på ca 4kvm35.  
 
 

8.3  Strömstad 

Svar från: Hamnavdelningen, tekniska förvaltningen, Strömstads kommun. 

 

8.3.1 Bestånd 

Det finns ca 25 sjöbodar, där varje sjöbod är delad på 3-6 förrådsutrymmen på 3,5 

m2. 

De nämnda sjöbodsutrymmena hyrs ut av kommunen till båtplatsinnehavare i den 

hamnen där sjöbodarna är uppförda. Man måste därför ha en båtplats för att få hyra 

ett sjöbodsutrymme.  

Det finns ett antal områden i Strömstad där kommunen har byggt och hyr ut ett antal 

sjöbodar. Dessa områden som ligger vid småbåtshamnar är belägna på Myren, Södra 

hamnen och Bojarkilen. Det har upplåtits 5-10 sjöbodar per hamn 

Arrende av sjöbodar sker i mindre utsträckning och främst till yrkesfiskare.36. 

 

8.3.2 Avgifter 

Avgifterna är från 1800-2800 kr/utrymme för att hyra ett sjöbodsutrymme och 

baseras på uppförandekostnad37. 

 

8.3.3 Avtalsvillkor 

Att hyra sjöbodsutrymme har man rätt till så länge man innehar en båtplats i den 

aktuella hamnen. Enligt svar från frågeformuläret formulerar Niclas Samuelsson38 hur 

användningen regleras enligt följande: ”Användningen regleras i hyresavtalet, 

’sjöboden uthyres för att användas som förråd’.”  

Kommunen har utöver det inga särskilda regler eller villkor om att man inte får 

använda sjöbodarna för boende vid hyra. 

                                                
35 Bo Petersson, VD/Hamnchef Tanums Hamnar AB, svar på frågeformulär, e-post 3 maj 2012 
36 Niclas Samuelsson, Hamnchef Strömstads kommun, svar på frågeformulär, e-post 27 april 2012 
37 Niclas Samuelsson, Hamnchef Strömstads kommun, svar på frågeformulär, e-post 27 april 2012 
38 Niclas Samuelsson, Hamnchef Strömstads kommun, svar på frågeformulär, e-post 27 april 2012 
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Vid överlåtelse får hyresgästen inte utan hyresvärdens samtycke överlåta hyresavtalet 

och andrahandsuthyrning är inte tillåten39. 

 

8.3.4 Fördelningsregler 

För att få en båtplats krävs det att man är mantalsskriven och/eller är fastighetsägare i 

Strömstads kommun. Sedan kan man som båtplatsinnehavare köa till ett 

sjöbodsutrymme i den aktuella hamnen där båtplatsen är belägen. 

Det tillämpas ingen förtur för yrkesfiskare och andra havsanknutna verksamheter. 

Det finns en avgiftsfri sjöbodskö som man kan ställa sig på och som hanteras av 

kommunen. Om man vill ha en sjöbod behöver man alltså ställa upp sig på två köer, 

en för båtplats och en för sjöbodar40. 

 

8.3.5 Vem genomför och bekostar utbyggnad av sjöbodar? 

Kommunen har uppfört sjöbodarna för att kunna hyra ut dem41. 

 

8.3.6 Detaljplan 

Kommunen har detaljplaner där sjöbodar ingår men användning och utformning av 

sjöbodar styrs inte genom planen. Istället finns som redan nämnts som för Tanums 

kommun riktlinjer i sjöbodspolicyn vid bygglov för hur ny sjöbod utanför detaljplaner 

med strandskydd, ny sjöbod inom detaljplan och befintlig sjöbod utanför detaljplan 

med strandskydd ska utformas. Riktlinjerna talar bland annat om vad det ska vara för 

maximal byggnadsarea, byggnadens nockhöjd och fönsterarea av fasaden.  

I en detaljplan kan också anges att en uppdelning i separata sjöbodstomter inte får 

ske, på så sätt motverkas försäljning av sjöboden till en köpare utan bostad eller annan 

anknytning till orten 42. 

 

8.3.7 Speciellt för kommunen  

Kommunen har antagit och tillämpar den gemensamma policyn för arrende av 

sjöbodar. 

Kommunen har uthyrning av sjöbodar men även arrende. Sjöbodsutrymmena hyrs ut 

till fritidsbåtsinnehavare i deras småbåtshamnar. Arrende görs av ett fåtal sjöbodar till 

yrkesfiskare43.  

                                                
39 Niclas Samuelsson, Hamnchef Strömstads kommun, svar på frågeformulär, e-post 27 april 2012 
40 Niclas Samuelsson, Hamnchef Strömstads kommun, svar på frågeformulär, e-post 27 april 2012 
41 Niclas Samuelsson, Hamnchef Strömstads kommun, svar på frågeformulär, e-post 27 april 2012 
42 Niclas Samuelsson, Hamnchef Strömstads kommun, svar på frågeformulär, e-post 27 april 2012 
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8.3.8 Kommunens reflektioner 

Kommunen tycker att det är bra med små utrymmen som omöjliggör boende44. 

 

 

8.4 Sotenäs 

Svar från: Hamnkontoret, Sotenäs kommun. 

 

8.4.1 Bestånd 

Det finns ca 900st sjöbodstomter. I Sotenäs kommun är det enbart mark som upplåts. 

För sjöbodsarrende för icke yrkesfiskare tecknas avtal om lägenhetsarrende och för 

sjöbodsarrende för yrkesfiskare tecknas avtal om anläggningsarrende45.  

 

8.4.2 Avgifter 

Avgifterna beror på ytan: 

- För 0-18kvm är avgiften 1387 kr, denna nivå är den vanligaste avgiften. 

- För 19-25 kvm är avgiften 1918 kr. 

- För 26-35 kvm är avgiften 2440 kr. 

- För 35kvm< är avgiften 2440 kr och sedan betalar man även en tilläggsavgift 

på 46kr/kvm för varje kvm som tillkommer efter 35kvm. 

Avgifterna baseras på gamla avgifter. Det görs även en årlig taxehöjning som ligger på 

10 % för tillfället46. 

  

                                                                                                                                  
43 Niclas Samuelsson, Hamnchef Strömstads kommun, svar på frågeformulär, e-post 27 april 2012 
44 Niclas Samuelsson, Hamnchef Strömstads kommun, svar på frågeformulär, e-post 27 april 2012 
45 Annica Jacobsson, Assistent Båtplatser, sjöbodsarrende Sotenäs kommun, svar på frågeformulär, 
telefonintervju 27 april 2012 
46 Annica Jacobsson, Assistent Båtplatser, sjöbodsarrende Sotenäs kommun, svar på frågeformulär, 
telefonintervju 27 april 2012 
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8.4.3 Avtalsvillkor 

Upplåtelsetiden är ett år.  

I lägenhetsarrendeavtalet för sjöbodstomt finns det villkor om ändamålet med 

sjöbodstomten, villkoret lyder: 

Arrendestället skall användas som sjöbodstomt. Arrendatorn får på arrendestället 
uppföra/bibehålla sjöbod. (Medgivande innefattar dock ingen befrielse från skyldigheten att 
söka bygglov och andra erforderliga tillstånd). Arrendet gäller under förutsättning av att villkor i 
bygglovet uppfylls. Om så inte sker anses arrendeavtalet brutet. 
 
På arrendestället får ej bedrivas förvärvsverksamhet eller annan verksamhet som strider mot det 
angivna ändamålet, utan att skriftlig överenskommelse först träffas med kommunen. Om så 
ändå sker anser arrendeavtalet brutet. 
 

Enligt kommunen är andrahandsuthyrning inte tillåtet. I lägenhetsarrendeavtalet står 

det: ”Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga samtycke upplåta nyttjanderätten 

till eller hyra ut någon del av arrendestället.” Om det blir aktuellt för en överlåtelse 

kontrollerar kommunen den intresserade köparen och lämnar därefter samtycke. 

Om arrendatorn eller hans dödsbo vill överlåta arrendestället krävs jordägarens 

skriftliga samtycke och oskiftat dödsbo får behålla arrendet i två år. Därefter måste 

boden säljas till någon som stämmer överens med fördelningsreglerna. Kommunen 

kontrollerar även dödsboet och det är möjligt att ärva i ett första steg men inte i 

nästa47. 

 

8.4.4 Fördelningsregler 

Enligt Sotenäs kommun måste man vara mantalsskriven i kommunen och vid 

ansökningstillfället ska sökande inte äga eller arrendera en del av sjöbodtomt. Sedan 

måste sökande vara minst 18 år och om det är yrkesfiskare måste sökande vara minst 

20 år.   

Förtur tillämpas för yrkesfiskare samt viss näringsverksamhet.  

Vid nybyggnation av sjöbodar är det möjligt att ställa sig i en sjöbodstomtkö som 

hanteras av kommunen. För att registreras i kön så ska en engångsavgift på 300kr 

betalas till kommunen48. 

 

8.4.5 Vem genomför och bekostar utbyggnad av sjöbodar? 

Sjöbodarna får arrendatorerna uppföra själva.  

 

                                                
47 Annica Jacobsson, Assistent Båtplatser, sjöbodsarrende Sotenäs kommun, svar på frågeformulär, 
telefonintervju 27 april 2012 
48 Annica Jacobsson, Assistent Båtplatser, sjöbodsarrende Sotenäs kommun, svar på frågeformulär, 
telefonintervju 27 april 2012 
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8.4.6 Detaljplan 

Kommunen har detaljplaner där sjöbodar ingår och genom bygglovet försöker man 

exempelvis motverka boende49. 

 

8.4.7 Speciellt för kommunen  

Sotenäs kommun har inte antagit den gemensamma policyn. 

Med anledning av den stora efterfrågan som finns på sjöbodar avser arrende två 

personer per sjöbod. Man behöver inte vara två personer vid ansökan men däremot 

vid byggnation av boden krävs det att det är två arrendatorer. Varje bod ska alltså ägas 

av två arrendatorer. Dessa två personer måste även ha två olika hemadresser. Vid 

ansökan kan exempelvis makar eller sambor inte ansöka som två olika ansökande då 

de bor i samma adress50. 

 

 

8.5  Lysekil 

Svar från: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lysekils kommun. 

 

8.5.1 Bestånd 

Det finns ca 650 stycken sjöbodar inom Lysekils kommun. Upplåtelse sker både 

genom arrende men också hyra51.  

 

8.5.2 Avgifter 

Ett sjöbodsarrende på 30 kvm kostar idag 1200 kr/år. Om arrendeområdet är större 

eller mindre än 30 kvm justeras priset upp eller ner med 20 kr/kvm. Avgifterna 

baseras på areal52. 

 

8.5.3 Avtalsvillkor 

Upplåtelsetiden är på fem år med förlängning i ett år i sänder.  
                                                
49 Annica Jacobsson, Assistent Båtplatser, sjöbodsarrende Sotenäs kommun, svar på frågeformulär, 
telefonintervju 27 april 2012 
50 Annica Jacobsson, Assisten Båtplatser, sjöbodsarrende Sotenäs kommun, svar på frågeformulär, 
telefonintervju 27 april 2012 
51 Jeanette Almroth, Mark- och exploateringsingenjör Lysekils kommun, svar på frågeformulär, e-post 
30 april 2012 
52 Jeanette Almroth, Mark- och exploateringsingenjör Lysekils kommun, svar på frågeformulär, e-post 
30 april 2012 
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Kommunen försöker styra bodarnas och omgivande marks utformning genom 

bygglov och avtalsvillkor. Det sker även kontroll av användningen av bodarna genom 

bygglovsansökan och ritningar53.  

Samma regler som för Tanums kommun gäller också för Lysekils kommun om den 

gemensamma sjöbodspolicyn. Alltså att det finns riktlinjer för vad en sjöbod är och 

hur den ska användas, till exempel att ”En sjöbod skall brukas för förvaring av 

båtutrustning och fiskeredskap” och att ”Sjöboden får inte inredas för 

bostadsändamål, isoleras eller utrustas med vatten eller avloppsanläggning. Det är inte 

heller tillåtet att vidta åtgärder eller utföra andra ändringar som syftar till att boden 

skall kunna nyttjas för annat ändamål än som förråd, exempelvis för boende.”  

Det finns även riktlinjer för marken kring sjöbodarna, som att marken är till för 

allmänhetens fria rörelse och passage och att marken runt sjöbodarna inte får 

bebyggas med till exempel altaner, trädäck eller plank så att allmänheten förhindras 

eller avhålls från att vistas i strandområdet kring sjöboden54.  

 

Vid överlåtelse är det ett krav att man är mantalsskriven i kommunen och 

andrahandsuthyrning är inte tillåten55. 

 

8.5.4 Fördelningsregler 

Sökande måste vara mantalsskriven i kommunen och det tillämpas ingen förtur för 

någon. 

Vid hyresupplåtelser är det möjligt att ställa sig i kö för att erhålla sjöbodsplats. Vid 

arrende upplåtelser finns inget kösystem utan det sker enbart genom överlåtelse vid 

köp av sjöbod56. 

 

8.5.5 Vem genomför och bekostar utbyggnad av sjöbodar? 

Vid uthyrning är det kommunen som själva står för uppförandet av sjöbodarna. Vid 

arrende är det arrendatorerna som får stå för uppförandet av sjöbodarna57. 

 

                                                
53 Jeanette Almroth, Mark- och exploateringsingenjör Lysekils kommun, svar på frågeformulär, e-post 
30 april 2012 
54 Se bilaga 3A 
55 Jeanette Almroth, Mark- och exploateringsingenjör Lysekils kommun, svar på frågeformulär, e-post 
30 april 2012 
56 Jeanette Almroth, Mark- och exploateringsingenjör Lysekils kommun, svar på frågeformulär, e-post 
30 april 2012 
57 Jeanette Almroth, Mark- och exploateringsingenjör Lysekils kommun, svar på frågeformulär, e-post 
30 april 2012 
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8.5.6 Detaljplan 

Kommunen har detaljplaner där det ingår sjöbodar. Genom detaljplanen försöker 

kommunen styra användning och utformning och på så sätt också motverka boende i 

sjöbodarna. Som tidigare nämnts för Tanums kommun finns riktlinjer i 

sjöbodspolicyn vid bygglov för hur ny sjöbod utanför detaljplaner med strandskydd, 

ny sjöbod inom detaljplan och befintlig sjöbod utanför detaljplan med strandskydd 

ska utformas. Riktlinjerna talar bland annat om vad det ska vara för maximal 

byggnadsarea och byggnadens nockhöjd.  

I en detaljplan kan också anges att en uppdelning i separata sjöbodstomter inte får 

ske, på så sätt motverkas försäljning av sjöboden till en köpare utan bostad eller annan 

anknytning till orten58 

 

8.5.7 Speciellt för kommunen  

Kommunen har antagit och tillämpar den gemensamma policyn59. 

 

 

8.6  Öckerö 

Svar från: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Öckerö kommun 

 

8.6.1 Bestånd 

Det finns ca 135 stycken sjöbodsupplåtelser i Öckerö kommun och upplåtelse sker 

genom lägenhetsarrende60. 

 

8.6.2 Avgifter 

Avgiftsnivån för kommunens sjöbodsupplåtelser ligger på 887kr/år och baseras på 

taxa för nyttjanderätter och konsumentprisindex där avgiften justeras årligen61. 

 

                                                
58 Jeanette Almroth, Mark- och exploateringsingenjör Lysekils kommun, svar på frågeformulär, e-post 
30 april 2012 
59 Jeanette Almroth, Mark- och exploateringsingenjör Lysekils kommun, svar på frågeformulär, e-post 
30 april 2012 
60 Linda Nyman Vemgaard, Redovisningsekonom Öckerö kommun, svar på frågeformulär, e-post  
7 maj 2012 
61 Linda Nyman Vemgaard, Redovisningsekonom Öckerö kommun, svar på frågeformulär, e-post  
7 maj 2012 
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8.6.3 Avtalsvillkor 

Upplåtelsetiden för kommunens sjöbodsarrenden är på ett år. 

I avtalsvillkoren är det reglerat att sjöboden inte får användas som bostad eller för 

korttidsboende. I avtalet under särskilda villkor finns även regler som motverkar 

boende i sjöbodarna. 

Genom bygglov och avtalsvillkor styr kommunen bodarnas och omgivande marks 

utformning.  

Vid överlåtelse kräver kommunen skriftlig överlåtelse som måste godkännas av 

kommunen innan överlåtelsen sker. Enligt kommunen är andrahandsuthyrning inte 

tillåtet. I lägenhetsarrendeavtalet står det62: ”Arrendatorn får inte utan jordägarens 

skriftliga samtycke upplåta nyttjanderätten till eller hyra ut någon del av 

arrendestället.” 

Lägenhetsarrendeavtalet har ett avsnitt med ”särskilda villkor” där användning och 

utformning av sjöbod och omkringliggande mark specificeras. De särskilda villkoren 

som finns med i lägenhetsarrendeavtalet är följande63: 

 

1. Byggnaden på arrendestället får ej användas som bostad eller för korttidsboende. 
2. Arrendatorn underrättas om att det utarrenderade området ej kan anslutas till kommunens 

va-nät. 
3. Arrendatorn äger ej rätt att utan jordägarens och samhällsbyggnadsnämndens skriftliga 

medgivande utföra ny-, till och ombyggnad. 
4. Området utanför arrendestället får ej användas till förvaring av redskap, båtar m.m. 
5. Området får ej inhägnas. 
6. Allmänheten får ej hindras att tillträda området. 
7. Sjöboden får ej ha isolerade väggar. 

 

 

8.6.4 Fördelningsregler 

Det finns inga fördelningsregler och det tillämpas ingen förtur för någon. Det finns 

heller inte något kösystem64.  

 

8.6.5 Vem genomför och bekostar utbyggnad av sjöbodar? 

Arrendatorerna är själva ansvariga för uppförandet av sjöbodarna65. 

 

                                                
62 Linda Nyman Vemgaard, Redovisningsekonom Öckerö kommun, svar på frågeformulär, e-post  
7 maj 2012 
63 Se bilaga 3F 
64 Linda Nyman Vemgaard, Redovisningsekonom Öckerö kommun, svar på frågeformulär, e-post  
7 maj 2012. 
65 Linda Nyman Vemgaard, Redovisningsekonom Öckerö kommun, svar på frågeformulär, e-post  
7 maj 2012. 
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8.6.6 Detaljplan 

Kommunen har detaljplaner där det ingår sjöbodar. Genom detaljplanen försöker 

kommunen styra användning och utformning och på så sätt också motverka boende i 

sjöbodarna66. 

 

8.6.7 Kommunens reflektioner 

Öckerö kommun ser bara fördelar med deras regler om sjöbodsupplåtelser67. 

 

 

8.7 Tjörn 

Svar från: Mark- och exploateringsavdelningen, Tjörns kommun. 

 

8.7.1 Bestånd 

Det finns ca 400 stycken sjöbodar i Tjörns kommun. Sjöbodarna finns i områdena 

Almösund, Dyrön, Höviksnäs, Klädesholmen, Ronnäng/Tjörnekalv, Skärhamn och 

Åstol.  

Kommunen upplåter genom arrende vissa mark- och vattenområden för 

sjöbodsbebyggelse. Dessutom har kommunen egna sjöbodar som hyrs ut. Sjöbodarna 

som hyrs ut äger kommunen. Arrendena är till stor del gamla sjöbodar som har 

funnits i kommunen under många år. 

I kommunen finns ett sjöbodsområde i Skärhamn där man har byggt och upplåtit ett 

större antal sjöbodar som ett samlat projekt genom Ryssjeskärs sjöbodsförening68. 

 

8.7.2 Avgifter 

Avgifterna ligger på 96kr/kvm och sedan finns en årlig faktureringsavgift på 500kr(tas 

för att täcka administrativa kostnader). Avgifterna utgår från ett avkastningskrav på 

kommunal mark om 1,5 % av beräknat marknadsvärde som bygger på skatteverkets 

taxeringsuppgifter och lantmäteriets fastighetsbarometer. Den beskrivna sjöbodstaxan 

blev antagen i början av 201269.   

                                                
66 Linda Nyman Vemgaard, Redovisningsekonom Öckerö kommun, svar på frågeformulär, e-post  
7 maj 2012. 
67 Linda Nyman Vemgaard, Redovisningsekonom Öckerö kommun, svar på frågeformulär, e-post  
7 maj 2012. 
68 Patrick Johansson, Mark-och exploateringsingenjör Tjörns kommun, svar på frågeformulär, e-post  
3 maj 2012. 
69 Patrick Johansson, Mark-och exploateringsingenjör Tjörns kommun, svar på frågeformulär, e-post  
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8.7.3 Avtalsvillkor 

Upplåtelsetiden är på tre år med automatisk förlängning på ett år om inte avtalet sägs 

upp inom 3 månader innan avtalstidens utgång70. 

Tjörns kommun har en egen sjöbodspolicy som påminner mycket om den 

gemensamma policyn som används av Tanum, Strömstad och Lysekil men med en del 

skillnader.   

Det finns riktlinjer i sjöbodspolicyn för användningen av sjöbodar som lyder71: 

- En sjöbod ska brukas för förrådsändamål som förvaring av båtutrustning och fiskeredskap. 
- Byggnadens användning ska tydligt framgå av ansökan om arrende eller markköp. 
- Varje sjöbod ska vara märkt och registrerad med en unik beteckning. 
- Boende i sjöbodar får inte förekomma. 

 

Marken kring sjöbodarna regleras i princip på samma sätt som i den gemensamma 

policyn alltså att marken är till för allmänhetens fria rörelse och passage och att 

marken runt sjöbodarna inte får bebyggas med till exempel altaner, trädäck eller plank 

så att allmänheten förhindras eller avhålls från att vistas i strand- eller hamnområdet 

kring sjöboden. Här har Tjörns kommun även lagt till att allmänheten inte ska 

förhindras från att vistas i hamnområdet. 

Det finns även regler om sjöbodens utformning och storlek i sjöbodspolicyn72: 

- Byggnadsarea: Max ca 15 kvm. Byggnadens nockhöjd: Max ca 3,5m. Fönsterytan: ca 5 % av 
fasadytan. Planebestämmelser med annan innebörd ska beaktas. 

- Sjöboden ska ges en färgsättning som ansluter till den lokala traditionen. 
- Sjöboden ska vara oisolerad och får inte innehålla installationer för vatten och avlopp, viss 

elinstallation kan godtas. 

 

Kommunen styr bodarnas och omgivande marks utformning genom bygglov. I 

sjöbodspolicyn står det att den som arrenderar mark eller köper sjöbod/mark måste 

inhämta de tillstånd som krävs, exempelvis vid bygglov. 

Överlåtelse kan ske genom arv men då måste den som ärver vara bosatt i Tjörns 

kommun. Överlåtelse till fastställt pris är också möjlig men då måste köparen stå med 

i sjöbodskön för just det området som sjöboden ligger på. 

Andrahandsuthyrning är inte tillåtet och en påföljd skulle vara att avtalet sägs upp 

direkt73. 

                                                                                                                                  
3 maj 2012. 
70 Patrick Johansson, Mark-och exploateringsingenjör Tjörns kommun, svar på frågeformulär, e-post  
3 maj 2012. 
71 Tjörns kommun (2011-10-03). Sjöbodspolicy. [Elektronisk]. Tjörn: Tjörns kommun. Tillgänglig:  
< http://www.tjorn.se/download/18.4497398f12b6864d80180002645/Sj%C3%B6bodspolicy.pdf> 
[2012-05-20] 
72 Tjörns kommun (2011-10-03). Sjöbodspolicy. [Elektronisk]. Tjörn: Tjörns kommun. Tillgänglig:  
< http://www.tjorn.se/download/18.4497398f12b6864d80180002645/Sj%C3%B6bodspolicy.pdf> 
[2012-05-20] 
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8.7.4 Fördelningsregler 

Endast den som är privatperson/yrkesfiskare, har fyllt 18år och som är 

mantalsskriven i Tjörns kommun kan arrendera mark för uppförande av sjöbod, köpa 

redan uppförd sjöbod eller hyra kommunens sjöbod.  

I kommunen tillämpas turordningsreglerna som innebär att den som står först i kön är 

den som har rätt att ta del av ett erbjudande om sjöbod först. 

Yrkesfiskare och havsbrukare som har sin huvudsakliga inkomst från havet och med 

verksamhet knuten till Tjörns kommun har förtur till att få en sjöbod. Annan 

havsanknuten verksamhet kan också få förtur efter prövning i facknämnd 

(kommunstyrelsen). 

För att de nämnda parterna ska kunna få förtur krävs det att både yrkesfiskare och 

verksamheter är med i sjöbodskön. Sjöbodskön hanteras av kommunen och det finns 

en kö för varje område. För att stå i en sjöbodskö tillkommer sjöbodavgifter, en 

registreringsavgift på 1000kr och en årlig förnyelseavgift på 100kr. Önskar den 

sökande att registrera sig i fler än en kö betalas ytterligare 100 kr för varje sjöbodskö74.  

 

8.7.5 Vem genomför och bekostar utbyggnad av sjöbodar? 

Kommunen står för utförande av sjöbodar som ska hyras ut. De äldre sjöbodarna har 

arrendatorerna uppfört själva75. 

 

8.7.6 Detaljplan 

Kommunen har detaljplaner där det ingår sjöbodar. Genom detaljplanen försöker 

kommunen styra användning och utformning och samtidigt också  motverka boende i 

sjöbodarna.  

Enligt kommunens sjöbodspolicy kan i detaljplanen också anges att en uppdelning i 

separata sjöbodstomter inte får ske, på så sätt motverkas försäljning av sjöboden till 

en köpare utan bostad eller annan anknytning till orten76. 

 

                                                                                                                                  
73 Patrick Johansson, Mark-och exploateringsingenjör Tjörns kommun, svar på frågeformulär, e-post  
3 maj 2012. 
74 Patrick Johansson, Mark-och exploateringsingenjör Tjörns kommun, svar på frågeformulär, e-post  
3 maj 2012. 
75 Patrick Johansson, Mark-och exploateringsingenjör Tjörns kommun, svar på frågeformulär, e-post  
3 maj 2012. 
76 Patrick Johansson, Mark-och exploateringsingenjör Tjörns kommun, svar på frågeformulär, e-post  
3 maj 2012. 
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8.7.7 Speciellt för kommunen  

Yrkesfiskare måste inte vara folkbokförda i kommunen men deras verksamhet måste 

vara knuten till Tjörns kommun. 

Varje sjöbod inom kommunen ska vara märkt och registrerad med en unik beteckning 

för att lättare identifiera sjöbodarna77. 

Tjörns kommun har både en sjöbodspolicy och sjöbodsregler, ”Bestämmelser för 

sjöbodsköer samt regler och avtal inom Tjörns kommun” som används för att hantera 

sjöbodsupplåtelserna. 

 

8.7.8 Kommunens reflektioner 

Kommunen tycker att de befintliga riktlinjerna underlättar hur användningen av 

bodarna ska vara och hur de ska användas. 

De tycker också att kontrollen över hur sjöbodarna används skulle kunna förbättras78. 

 

 

8.8 Orust 

Svar från: Kommunstyrelsen, Orust kommun. 

 

8.8.1 Bestånd 

Det finns 1000 stycken sjöbodar i kommunen. Upplåtelse sker genom arrende och 

främst genom lägenhetsarrende. 

I kommunen finns sjöbodsområden i Stocken, Mollösund, Hälleviksstrand, 

Gullholmen, Härmanö och Ellös där man har byggt och upplåtit ett större antal 

sjöbodar som ett samlat projekt79. 

 

8.8.2 Avgifter 

Avgifterna ligger idag på 580 kr/sjöbod men det är beslutat att det ska ske en ändring 

på avgiftsnivån, minst till det dubbla. Det kommer ske genom att bodarna ska mätas 

in och avgiftsnivåerna kommer då att baseras på sjöbodarnas storlekar. 

                                                
77 Patrick Johansson, Mark-och exploateringsingenjör Tjörns kommun, svar på frågeformulär, e-post  
3 maj 2012. 
78 Patrick Johansson, Mark-och exploateringsingenjör Tjörns kommun, svar på frågeformulär, e-post  
3 maj 2012. 
79  Johanna Augustsson, Markingenjör Orust kommun, svar på frågeformulär, e-post  
23 april 2012. 
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Avgiftsnivåerna beror idag på om det är lägenhetsarrende eller om det är 

anläggningsarrende80. 

 

8.8.3 Avtalsvillkor 

Idag är det olika lång upplåtelsetid på lägenhetsarrendena för sjöbodar, alltifrån 1-5 år. 

Det är dock påbörjat att säga upp avtalen och att ta fram nya avtal, så att alla 

arrendatorer får lika lång upplåtelsetid. 

Enligt svar från frågeformuläret preciseras användningen av sjöbodarna i avtalen där 

det står ”Arrendestället får inte användas för annan verksamhet än sådan som normalt 

har samband med sjöbodsanvändning för förvaring av fiske- och båtredskap.” I 

avtalet står det även om att sjöbodarna inte får användas för boende överhuvudtaget, 

med formuleringen ”Arrendatorn erinras särskilt om att byggnad på arrendestället inte 

får användas som bostad.” 

Sjöbodarnas och omgivande marks utformning styrs genom ritning till bygglov. 

Arrendeställen som arrenderas är belägna precis vid sjöbodarnas väggliv. 

Överlåtelse sker genom arv, gåva och köp. Vid köp måste den nya arrendatorn ha 

fastighet inom kommunen eller vara mantalsskriven i kommunen. 

Andrahandsuthyrning är inte tillåten81. 

  

8.8.4 Fördelningsregler 

Fördelning av sjöbodsplats följer enligt svar från frågeformuläret denna 

prioriteringsordning: 

1. Yrkesfiskare och folkbokförd i kommunen. 
2. Folkbokförd i kommunen med annan yrkesverksamhet som har anknytning till vattnet. 
3. Folkbokförd i kommunen. 
4. Övriga ej folkbokförda i kommunen. 

 

Yrkesfiskare har därmed förtur.  

Det är möjligt att ställa sig i en avgiftsfri sjöbodskö för att erhålla en sjöbodsplats och 

kön hanteras av kommunen82.  

 

                                                
80  Johanna Augustsson, Markingenjör Orust kommun, svar på frågeformulär, e-post  
23 april 2012. 
81  Johanna Augustsson, Markingenjör Orust kommun, svar på frågeformulär, e-post  
23 april 2012. 
82 Johanna Augustsson, Markingenjör Orust kommun, svar på frågeformulär, e-post  
23 april 2012. 
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8.8.5 Vem genomför och bekostar utbyggnad av sjöbodar? 

Arrendatorn står för utförandet av sjöboden. Sedan finns det föreningar som Lavö 

hamn och en förening i Lervik som har haft ansvar för att uppföra sjöbodsområden83. 

 

8.8.6 Detaljplan 

Kommunen har detaljplaner där det ingår sjöbodar. Genom detaljplanen försöker 

kommunen styra användning och utformning och på så sätt också motverka boende i 

sjöbodarna84. 

 

8.8.7 Speciellt för kommunen  

Yrkesfiskare kan arrendera sjöbodar genom lägenhetsarrenden och de har rätt till två 
bodar. 
 
Bostadsägare på Orust som är mantalsskrivna i någon annan kommun har rätt att få 
arrendera sjöbod i Orust85.  

                                                
83 Johanna Augustsson, Markingenjör Orust kommun, svar på frågeformulär, e-post  
23 april 2012. 
84 Johanna Augustsson, Markingenjör Orust kommun, svar på frågeformulär, e-post  
23 april 2012. 
85 Johanna Augustsson, Markingenjör Orust kommun, svar på frågeformulär, e-post  
23 april 2012. 
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8.9 Kungälv 

Svar från: Mark och exploateringsavdelningen, Kungälvs kommun. 

 

8.9.1 Bestånd 

I Kungälv upplåts ca 25 stycken sjöbodar. Upplåtelseformen är lägenhetsarrende men 

i vissa fall finns även anläggningsarrende. 

I kommunen finns planer på att göra ett område tillgängligt som ett sjöbodsområde 

där man ska bygga och upplåta området för sjöbodar som ett samlat projekt. Projektet 

kommer vara över området Entré Marstrand och om det blir verklighet kommer det 

att innehålla ett stort antal bostäder, ca 500 sjöbodar, 1000 båtplatser parkeringar, 

båtuppställningsplatser samt även en del verksamheter86. 

 

8.9.2 Avgifter 

Avgiftsnivån ligger för lägenhetsarrenden oftast på 900-1100 kr och någon enstaka på 

750kr och 1350 kr. Avgiftsnivån för anläggningsarrendena som är till för yrkesfiskare 

ligger på 2500-2700 kr. Avgifterna baseras på gamla upplåtelser87. 

 

8.9.3 Avtalsvillkor 

Upplåtelsetiderna för lägenhetsarrende är ett år med automatisk förlängning. För 

anläggningsarrende varierar upplåtelsetiden mellan antingen två år eller fem år med 

automatisk förlängning. 

Avtalen är lite olika formulerade. Vissa anger att tillåtet ändamål är sjöbod, andra att 

”Arrendatorn skall på arrendestället uppföra sjöbod och brygga för användning i sin 

verksamhet som deltids- och husbehovsfiskare”. Används arrendestället i strid mot 

kontraktet har kommunen rätt att säga upp arrendet. I vissa avtal försöker kommunen 

motverka boende genom att det uttryckligen sägs att ”boende” alternativt 

”övernattning” inte får ske. I avtalet står det angivet vad som är tillåtet med ändamålet 

alltså att det är endast tillåtet med sjöbod.  

Kommunen styr bodarnas och omgivande marks utformning genom kommunens 

medgivande samt krävs bygglov innan byggnad får utföras. 

Vid överlåtelse får arrendatorn inte utan kommunens medgivande överlåta eller 

andrahandshyra arrendestället88. 

                                                
86 Charlotta Lindström, Markingenjör Kungälvs kommun, svar på frågeformulär, e-post  
16 maj 2012. 
87 Charlotta Lindström, Markingenjör Kungälvs kommun, svar på frågeformulär, e-post  
16 maj 2012. 
88 Charlotta Lindström, Markingenjör Kungälvs kommun, svar på frågeformulär, e-post  
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8.9.4 Fördelningsregler 

Kommunen har för närvarande inga fördelningsregler eftersom det inte har funnits 

några nya bodar att fördela på många år. Det finns inte heller någon sjöbodskö men 

man har fått in intresseförfrågningar genom åren som har arkiverats89. 

 

8.9.5 Vem genomför och bekostar utbyggnad av sjöbodar? 

Det är arrendatorerna själva som uppför sjöbodarna. 

Under 90-talet gjordes försök att genom en förening genomföra en utbyggnad åt ca 17 

sjöbodar i Blekebukten i Marstrand men projektet slutfördes inte och lades ner90. 

 

8.9.6 Detaljplan 

 

Kommunen har ett par stycken detaljplaner där sjöbodar i Marstrand ingår. 

Kommunen försöker styra sjöbodarnas användning och utformning genom 

planbestämmelser och planbeskrivningar.  

I en befintlig detaljplan över Marstrand finns bestämmelser betecknat med Th 

(hamnområde), i planbeskrivningen för bestämmelserna beskrivs sjöbodarnas 

användning och är följande: ”Med Th betecknat område får användas endast för 

hamntrafik och därmed jämförbar verksamhet. Mindre byggnader på och vid bryggor 

får ej inredas för bostadsändamål.” Det finns även bestämmelser som reglerar att 

marken kring sjöbodarna inte får bebyggas, då det är utsatt som prickmark samt att 

byggnadshöjden inte får vara högre än 3,5 meter och att taket ska utformas som 

sadeltak och ha en lutning mot horisontalplanet av 30 grader. Vidare beskrivs 

byggnadens utformning enligt följande: ”Inom med Th betecknat område skall med 

hänsyn till den kulturhistoriska miljön utifrån synlig del av byggnads fasad vara utförd 

i trä och ges en ljus färgsättning.” Se bilaga G. 

Det finns en annan detaljplan för Rosenberget- Blekebukten som har utarbetats 

enbart för att möjliggöra nya sjöbodar. Den ger möjlighet till ca 17 nya sjöbodar (samt 

byggrätt för att behålla en befintlig bod). Planbestämmelserna innehåller en hel del 

bestämmelser för att reglera både användning och utformning. T ex sägs att området 

får användas till ”Sjöbodar som ej får användas för bostadsändamål eller kommersiell 

verksamhet, samt brygga.”  

                                                                                                                                  
16 maj 2012. 
89 Charlotta Lindström, Markingenjör Kungälvs kommun, svar på frågeformulär, e-post  
16 maj 2012. 
90 Charlotta Lindström, Markingenjör Kungälvs kommun, svar på frågeformulär, e-post  
16 maj 2012. 
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Framför bodarna på sjösidan går ett stråk som är märkt som ett x-område. Om det 

sägs att ”Marken – bryggan skall vara tillgänglig för allmän gångtrafik”. Sjöbodsägarna 

fick alltså inte stänga ute allmänheten.  

Bland bestämmelserna finns detaljerade bestämmelser om sjöbodarnas utförande och 

placering där det bland annat sägs ”sjöbodarna skall utformas med särskild hänsyn till 

ortens tradition och omgivningens egenart.” Sedan beskrivs även riktlinjer för 

färgsättning av sjöbodarna.  

Som redan nämnts tidigare under fördelningsregler för Kungälvs kommun blev 

detaljplanen för Rosenberget- Blekebukten aldrig genomförd. Det fanns vissa 

problem som var svåra att lösa91: 

- Oklara kö- och fördelningsregler. 

- Svårt att hitta en motpart som kunde klara av att genomföra utbyggnaden. 

- Kommunen ville inte själva stå för genomförandet, utan ville helst att en 

sjöbodsförening skulle göra det. 

- Det var ett komplicerat projekt som drog ut på tiden. 

- Det tekniska genomförandet skulle bli dyrt och svårt. T ex krävdes både en 

marinarkeologisk utredning och en geoteknisk utredning. 

 

8.9.7 Kommunens reflektioner 

Kommunen tycker att dess nuvarande system för sjöbodsupplåtelser skulle vara 

otillräckligt om deras planer med projektet Entré Marstrand skulle gå igenom. 

Kommunen måste därför göra en total översyn av vilka regler som ska gälla för 

sjöbodarnas hantering92. 

 

 

  

                                                
91 Charlotta Lindström, Markingenjör Kungälvs kommun, svar på frågeformulär, e-post  
16 maj 2012. 
92 Charlotta Lindström, Markingenjör Kungälvs kommun, svar på frågeformulär, e-post  
16 maj 2012. 
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9 Analys 

Mitt mål med arbetet var att skapa ett underlag som kan användas av Kungälvs 

kommun. Genom resultatet som består av en sammanställning av frågeformulärens 

svar har målet uppfyllts. Kommunen kommer att använda resultatet som ett regelverk 

när de själva ska upprätta nya riktlinjer för kommunens kommande sjöbodar.  

Planeringen följdes noggrant och det uppkom inga större problem under arbetets 

gång. Under arbetets gång har regelbunden kontakt hållits med de olika kommunerna 

och på så sätt är all insamlad data aktuell. 

Efter genomförd kartläggning har jag fått insikten om att de flesta kommunerna inte 

är nöjda med ordningen på hur sjöbodarna upplåts i deras kommuner. Det finns 

brister som de önskar kunde ordnas. Problemen framstår som lika i de flesta fall 

mellan kommunerna men det finns vissa skillnader också. 

Resultatet påvisar att formerna på hur sjöbodar hanteras skiljer sig åt mellan 

kommunerna. Upplåtelseformen skiljer sig exempelvis mellan kommunerna, där vissa 

kommuner enbart har arrende, andra har både arrende och hyra och så finns det 

kommuner som huvudsakligen har hyra. 

Vissa kommuner har väldigt gamla regler som tillämpas, några utav dessa kommuner 

har antingen påbörjat uppdatering av dessa regler eller så planerar de att uppdatera 

dem. 

Det var intressant att vissa kommuner inte hade några fördelningsregler och inget 

kösystem. Det blev i dessa fall arrendatorns ansvar att hitta någon köpare vid 

överlåtelse och kommunen har begränsad kontroll under vilka omständigheter som en 

ny köpare blir aktuell för överlåtelse.  

Endast när kommunen får in en ansökan för medgivande till överlåtelse av arrendet, 

får de kännedom om vem köparen är.  Jag tycker det är en bra idé att ha sjöbodskö 

och fördelningsregler om vilka som har rätt att arrendera kommunens mark. I annat 

fall kan det leda till att kommunen missar möjligheten till att styra överlåtelse 

processen och går miste om en större chans. Genom fördelningsreglerna och 

sjöbodskön har kommunen bättre tillsyn över vilka nya arrendatorer som tillkommer, 

samtidigt är det mer rättvist för de som har väntat länge på att få en sjöbod men som 

annars skulle bli utklassade av andra som betalar mer för boden. När det dessutom är 

hårt tryck på sjöbodar skulle det vara mer lämpligt om kommunen hade hand om 

fördelningen. Sedan finns det fler sidor att beakta bland annat att arrendatorerna 

drabbas av förlust då de inte får sälja sin sjöbod till högstbjudande. 

I Sotenäs måste man vara två personer som delar på en sjöbod och dessa två personer 

måste ha två olika hemadresser. Frågan blir om tillvägagångssättet är lagligt?   

Tanums kommun har en väldigt utarbetat och välgjord ordning på hanteringen av 

sjöbodarna, där sjöbodspolicyn också är inskriven i deras arrendeavtal. Sjöbodspolicyn 
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är således som ett komplement till avtalet som också ska följas. Att göra på det här 

sättet motverkar att arrendatorer som skriver på avtalet missar dessa villkor, de 

behöver själva inte leta reda på regler och policyn för att veta vad som gäller för 

arrendestället utan de kan direkt kolla på avtalet och tillämpningsreglerna. 

Jag tycker även att Öckerö som hade ett avsnitt med ”särskilda villkor” i sitt 

arrendeavtal var bra där det är preciserat hur användning och utformning av 

sjöbodarna ska göras. Se bilaga 3F. 

I Strömstad har man gjort så att man måste ha en båtplats för att få hyra ett 

förrådsutrymme och båtplatsinnehavare kan man bli om man uppfyller kraven för att 

få en båtplats. Genom att man måste vara båtplatsinnehavare för att ha rätt att hyra 

ett sjöbodsutrymme elimineras andra intresserade som inte har något med yrkesfiske 

eller fritidsfiske att göra. 

Tjörn hade något speciellt där de gav en unik beteckning på sjöbodarna som 

underlättade identifieringen av sjöbodarna vilket verkar vara en enkel lösning på 

möjligheten till tillsyn och kontroll av sjöbodar. Det tillämpas även en sjöbodspolicy 

men också regler om sjöbodar vid upplåtelse, när det finns så tydliga regler och villkor 

om vad som gäller för arrendatorn leder det till att osäkerheten som kan uppkomma 

minskar. 

Detaljplan kan vara användbart för att styra sjöbodarnas utformning och användning 

men det används inte lika effektivt i alla kommunerna.  Via detaljplanen kan man styra 

ganska mycket om hur marken skall användas där sjöbodarna ligger. Bestämmelserna 

kan exempelvis handla om byggnadshöjd, byggnadsyta och marken kring sjöbodarna. 

Jag tycker att kommunerna skulle tjäna på att de börjar att utnyttja detaljplanerna i 

större utsträckning. 
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10 Slutsatser och framtida arbete 

En kartläggning som består av nio kommuner har gjorts där ett underlag på bestånd, 

avgifter, avtalsvillkor, fördelningsregler, vem som har genomfört och bekostat 

utbyggnad av sjöbodar, detaljplan, kommunens reflektioner och det som är speciellt 

för kommunen har sammanställts. 

Efter att ha gjort kartläggningen har jag fått uppfattningen om att en kommun kan ha 

en bra hantering av sjöbodar om de har  

- en sjöbodspolicy som har med alla aspekter av en sjöbod med riktlinjer för 

vad en sjöbod är, hur den ska uppföras, hur den ska styras m.m. Exempelvis 

som den gemensamma policyn, se bilaga A.  

- tillämpningsregler, en samling av regler som tillämpas i kommunen och som är 

lättåtkomligt för blivande arrendatorer, exempelvis på kommunens hemsida.  

- ett arrendeavtal där sjöbodspolicy och tillämpningsregler finns reglerat, som 

ett komplement till arrendeavtalet.  

- samt en detaljplan med bestämmelser över hur sjöbodarna och marken kring 

sjöbodarna ska hanteras. 

Framtida arbeten kan bland annat vara att följa upp de enskilda kommunernas 

otydliga svar när det gäller exempelvis andrahandsuthyrning, då vissa kommuner inte 

hade konsekventa svar. Även att ta reda på vad kommunerna som funderar på att 

uppdatera sina regler har för planer samt komma fram till vilken kommun som har 

den mest bästa lösningen på sjöbodsupplåtelser.  

Främst tycker jag att man kan fortsätta att utreda vad som egentligen gäller vid 

andrahandsuthyrning. Till exempel kan man ta reda på vad kommunerna har för 

generell uppfattning om vad andrahandsuthyrning innebär. Tydligare uppfattning om 

vad som gäller för kommunerna om andrahandsuthyrning skull kunna leda till bättre 

tolkning för arrendatorerna. 
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