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Detaljplaner med enskilt huvudmannaskap för allmänna 
platser – En granskning av planering och 
genomförande 

Sammanfattning 

Studien omfattar konsekvenserna av detaljplaneläggning med enskilt huvudmannaskap för 

allmänna platser. Regeringen anser att det behöver göras en översyn över bestämmelserna 

för genomförande av detaljplaner. Enligt Boverket används enskilt huvudmannaskap 

mycket oftare än vad som bör ske enligt lag. Detta leder till att det som borde vara 

allmänna kostnader läggs över på fastighetsägarna. Denna problematik har väckt vårt 

intresse för ämnet.  

En litteraturstudie har gjorts av Anläggningslagen och Plan- och bygglagen med fokus på 

enskilt huvudmannaskap. Vi har även granskat 15 detaljplaner med enskilt 

huvudmannaskap från planering till genomförande. Detta har vi gjort genom att studera 

detaljplanekartan, plan- och genomförandebeskrivning, aktuella förrättningsakter samt 

besiktning av områdena. Ett frågeformulär har skickats ut till samtliga 49 kommuner i 

Västra Götalands län med frågor gällande enskilt huvudmannaskap.  

Vi har kommit fram till att enskilt huvudmannaskap används i en större utsträckning än 

vad lagen avser. Utformningen av de allmänna platserna har till största delen blivit enligt 

kommunens intentioner, presenterade i plan- och genomförandebeskrivningen. Dock har 

vi sett att allmän plats natur i vissa områden lämnats oreglerad.  

Vi har även sett att kommunen inte har reglerat utformningen särskilt utförligt i 

planbestämmelserna på plankartor då de presenterat omfattande intentioner i plan- och 

genomförandebeskrivningen.  
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Cityplanning with private responsibility for public areas 

- A review of planning and implementation 

 Summery 

 

This thesis explores issues around cityplanning with private responsibility for public areas. 

The government’s view is that a review of the regulation governing implementation of 

cityplans is required. 

  

We have scrutinised 15 detailed plans with private responsibility for public areas, from 

planning stage through to implementation. This has been accomplished by studying the 

map of the cityplan, planning- and implementation descriptions, current cadastral authority 

documents as well as surveys of the areas. We have also circulated a questionnaire to all 49 

municipalities in Västra Götalands län inquiring about processes around cityplanning with 

private responsibility for public areas. 

 

We have reached the conclusion that the private responsibility model is used to a higher 

degree than what the law prescribes. Public places have largely been shaped according to 

the municipality’s intent as presented in the planning- and implementation descriptions. 

However it has also been observed that public nature areas have been left unregulated in 

certain cases. 

   

We have also observed that the municipality has not regulated the layout in great detail 

when presenting comprehensive intentions in the planning and implementation 

description. 
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Förord 

Vi vill tacka de som tagit sig tid att svara på vårt frågeformulär och Rickard Karlsson, 

Marita Falk, Daniela Kragulj Berggren, Mats Kramsjö som ställde upp på intervjuer.  

Ett särskilt tack vill vi rikta till Simon Thörnqvist och Emil Berglund som vi skrattat och 

gråtit ihop med under tio veckor. 

De olika delarna i vår studie, insamling av material, granskning av detaljplaner med 

tillhörande handlingar, besiktning av detaljplaneområdena, intervjuer, enkätundersökningen 

samt analysering av materialet har alla samtliga gjorts gemensamt av alla gruppmedlemmar.  
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Nomenklatur 

 

Lagar: 

AL  Anläggningslagen (SFS:1973:1149) 

NPBL  Plan och bygglagen (SFS:2010:900) 

ÄPBL  Plan och bygglagen (SFS:1987:10) 

PBL När det inte är någon skillnad mellan NPBL och ÄPBL 

används detta uttryck 

EVL  Lagen om enskilda vägar (1939:608) 

 

Övrigt:  

Lov med villkor Planbestämmelse som nekar bygglov fram tills att angiven 

anläggning är färdigställd, gäller endast vägar och VA-

anläggningar. 

Planavdelning  Den avdelning på kommunen som handlägger planering av 

detaljplaner 

Gc-väg   Gång och cykelväg   

Lantmäteriförrättning Lantmäteriärende främst enligt Anläggningslagen (AL)  

Exploateringsavtal Avtal som upprättas mellan kommun och exploatör där bl.a. 

utformning samt ansvar för förvaltning och utbyggnad inom 

detaljplaneområdet regleras 

Kommunens intentioner Kommunens avsikter som beskrivits i detaljplan, plan- och 

genomförandebeskrivning
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
En idag pågående statlig utredning förordnad av regeringen har i uppdrag att utreda förbättring 

av lagarna kring detaljplaneläggning. En detaljplan är en handling upprättad av kommunen för att 

styra användningen av mark- och vattenområden. Utredarna skall arbeta efter ett antal riktlinjer 

uppsatta av regeringen, ett så kallat kommittédirektiv. 1 

Kommittédirektivet ”Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan”, Dir.2011:104 

upprättades för denna utredning i november 2011. I kommittédirektivet förklaras bakgrunden till 

problemen och här sägs att Plan- och bygglagens styrning av plangenomförande behöver 

förbättras.2 Man uppger även att Plan- och bygglagen inte anger hur plangenomförandet skall gå 

till när kommunen valt enskilt huvudmannaskap för allmänna platser. 3 

Allmänna platser är områden som är avsedda för gemensamt behov såsom vägar och 

naturområden. Huvudmannen för den allmänna platsen ansvarar för iordningställande och 

driften av de allmänna platserna samt kostnader som är förknippade med dessa. 

 

Enligt Boverket används enskilt huvudmannaskap mycket oftare än vad som bör ske enligt lag. 

Detta leder till att det som borde vara allmänna kostnader läggs över på fastighetsägarna. Det 

leder även till oklarheter gällande drifts- och underhållsansvar samt allmänhetens tillträde till 

områdena.4 Det finns även oklarheter kring i vilken omfattning kommunerna kan styra 

utformningen av allmän plats med enskilt huvudmannaskap.  

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka vad konsekvenserna blir av detaljplaneläggning med enskilt 

huvudmannaskap för allmänna platser. Detta har vi för avsikt att undersöka med utgångspunkt i 

Västra Götalands läns kommuner. 

1.3 Frågeställningar 

Hur har plangenomförandet för de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap gått till i 

praktiken och har kommunens intentioner följts då de allmänna platserna i detaljplanen byggdes 

ut? 

 

Under vilka förhållanden väljer kommunerna i Västra Götalands län enskilt huvudmannaskap och 

redovisar de skälen då enskilt huvudmannaskap väljs? 

 

                                                 
1 Regeringskansliet. 2006. http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13503 (Hämtad 2012-05-08) 
2 Kommittédirektiv. Dir.2011:104. Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan. Stockholm, Socialdepartementet. 
3 Kommittédirektiv. Dir.2011:104. Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan. Stockholm, Socialdepartementet. 
4 Littke, Kristina, Öhrn, Tomas Huvudmannaskap för allmän plats- En fråga om rådighet över mark och finansiering. Rapport. Stockholm : 
Boverket, 2009. 

http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13503
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Hur mycket använder sig kommuner av sina möjligheter att styra utformandet av allmän plats 

med enskilt huvudmannaskap i detaljplan samt hur mycket uppfattar kommunerna att de kan 

styra utformandet av allmän plats?  

 

Har kommunerna upplevt några problem som resultat av valet av enskilt huvudmannaskap såsom 
att allmänhetens tillgänglighet till de allmänna platserna begränsats? 
 
Hur skall Anläggningslagen (AL) tillämpas i detaljplaneprocessen då tanken är att 
gemensamhetsanläggningar skall inrättas för de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap? 
Hur hanterar kommunerna AL i planprocessen? 
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2 Metod och avgränsningar  

Rapporten är uppbyggd på tre huvudmoment, en teoretisk utgångspunkt, en gransknings del samt 

en enkätundersökning. Dessa tre huvudmoment har analyserat först var för sig, för att sedan 

tillsammans ligga till grund för den sammanfattande diskussionen. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt  

I teoridelen har lagtext berörande vår problemställning studerats och viktiga lagregler och 
begrepp för att förstå rapporten och dess sammanhang retts ut. De lagar vi har granskat är 
Anläggningslagen (SFS:1973:1149), Plan- och bygglagen (SFS:1987:10) och Plan- och bygglagen 
(SFS:2010:900). 

2.2 Granskningsdel 

I granskningsdelen har 15 detaljplaner valts ut i två kommuner i Västra Götalands län, Orust 

kommun och Stenungsunds kommun.  Kommunerna är slumpmässigt utvalda utefter hur 

tillgängliga detaljplaner och tillhörande handlingar varit på respektive kommuns hemsida.  

Planerna valdes efter uppställda kriterier; 

 

 Huvudmannaskapet skall vara enskilt  

 Detaljplanen skall innehålla allmän plats bestående av natur och vägar  

 Kvartersmarken skall huvudsakligen vara tillgänglig för bostadsändamål 

 Detaljplanerna skall ha ett visst omfång -de skall innefatta ett flertal byggrätter 

 Detaljplanerna skall vara upprättade efter 1987, då Plan- och bygglagen (SFS:1987:10) 

trädde i kraft 

 Planområdena skall till största delen vara utbyggda  

 
Kommunerna har försett oss med de planbeskrivningar och genomförandebeskrivningar som 

tillhör de aktuella detaljplanerna som vi efterfrågat. 

Inom varje planområde har vi tagit fram aktuella anläggningsförrättningsakter på lantmäteriets 

kontor i Vänersborg.  

 

Varje planområde besöktes och en besiktning av de allmänna platserna gjordes. I besiktningen 

ingick en enklare mätning av vägars bredd samt en uppskattning av utbyggnadsgrad och standard 

på anläggningarna. 

 

För varje detaljplan har vi granskat kommunens intentioner med planområdet genom 

detaljplanen med dess planbestämmelser samt plan- och genomförandebeskrivningar.  

Genomförandet av planerna har granskats genom de utförda anläggningsförrättningarna samt 

resultatet från besiktningen då vi kunnat konstatera hur de allmänna platserna slutligen blev 

utformade. Granskningen har baserat sig på en egenhändigt framtagen checklista, se bilaga A. 

 

Vi har ej tagit någon hänsyn till eventuella illustrationskartor som medföljt detaljplanerna. 

Då vi granskat genomförandet av detaljplanerna har inte delägarna i 

gemensamhetsanläggningarna eller andra fastighetsägare i områdets åsikter hörts. Kommunerna 
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har för vissa detaljplaner i plan- och genomförandebeskrivningarna hänvisat till gatuutredningar 

och exploateringsavtal för mer detaljerad information om de allmänna platsernas utformning. 

Som en avgränsning i vårt arbete har vi valt att inte ta del av dessa dokument.  

 

För varje detaljplan finns en resultatdel och en diskussionsdel. I resultatdelen har vi 

sammanfattande beskrivit det vi granskat från detaljplan, planbeskrivning, 

genomförandebeskrivning, förrättningsakter och besiktning. Urklipp från dessa dokument finns i 

bilagor (B-P). I diskussionsdelen har en diskussion förts kring den aktuella detaljplanen.  

 

En sammanfattande diskussioner för granskningsdelen har förts för respektive kommun där 

information från kommunernas svar på enkäten har tagits med. 

 

2.3 Enkätundersökning   

Med våra frågeställningar som utgångspunkt formulerades frågor till enkäten. Frågorna 

granskades av examinatorn samt en utbildad kommunikatör för att få tydliga frågor. Enkäten är 

riktade till planförfattare i kommunerna och skickades per mejl till planavdelningarna i samtliga 

kommuner i Västra Götalands län. Efter det att svarstiden gått ut ringde vi upp de som inte 

besvarat våra mejl för att uppmana dem att svara på enkäten. 

 

I de två kommuner som vi granskade detaljplanerna i gjordes utfrågningen muntligt i 

intervjuform vid besök på respektive kommuns planavdelning. Enkäten användes som underlag 

för dessa intervjuer men möjlighet fanns att fördjupa sig och komma med följdfrågor. 

 

För enkätundersökningen finns en resultatdel och en diskussionsdel. I resultatdelen presenteras 

kommunernas svar och i diskussionsdelen sammanfattas och analyseras svaren. 

 

2.4 Metodproblem  

Våra slutsatser har grundat sig på de två kommuner som vi granskat och de 16 kommuner som 

svarat på vår enkät. Våra möjligheter att dra generella slutsatser för alla 49 kommuner i Västra 

Götalands län är därför begränsade. Våra resultat och analyser kan ändå ge exempel och 

indikationer på hur kommuner ser på dessa frågor. Det finns en problematik med att använda 

enkätundersökning som metod, då det alltid finns en risk att respondenterna misstolkar frågorna. 

 

Två av kommunerna använder sig enligt politiskt beslut endast av enskilt huvudmannaskap, vilket 

påverkar resultatet av enkäten då flera av frågorna är utformade så att enskilt och kommunalt 

huvudmannaskap inom kommunen skall jämföras. Det påverkar granskningsdelen då en av de 

valda kommunerna där detaljplaner har granskats har ett sådant politiskbeslut.  

 

Då vi sökte upp gemensamhetsanläggningar inom planområdena använde vi oss av Lantmäteriets 

programvara Autoka-Vy. Autoka-Vy är ett kartprogram kopplat till fastighetsregistret där bland 

annat fastighetsgränser och gemensamhetsanläggningar finns redovisade. Uppdateringarna av 
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information som programmet visar kan vara bristfälligt på vissa områden. Detta kan ha lett till att 

vi missat gemensamhetsanläggningar och rättigheter som inte varit redovisade.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Plan – och bygglagen 

Nya plan- och bygglagn (SFS:2010:900) (NPBL) trädde i kraft 2 maj 2011, den ersatte äldre plan- 

och bygglagen (SFS:1987:10) (ÄPBL). NPBL handlar om bestämmelser kring planläggning av 

mark och vatten.5 Bakgrunden till varför mark- och vattenområden skall planläggas är att de är 

ändliga resurser som därför bör användas på sina mest ändamålsenliga vis6. 

 

Detaljplan  

Enligt NPBL skall detaljplan upprättas över områden där markens lämplighet för bebyggelse bör 

prövas då bl.a. ny sammanhållen bebyggelse skall uppföras, en bebyggelse skall förändras eller 

bevaras samt om det råder stor efterfrågan för bebyggande i området.7 En detaljplan är ett 

juridiskt bindande dokument.  Detaljplanen består utav en plankarta med planbestämmelser.8 På 

plankartan och med hjälp av planbestämmelserna måste kommunen bestämma vilka områden 

som skall vara allmän plats, kvartersmark samt vattenområde.9 Med allmän plats menas områden 

som är avsedda för gemensamt behov såsom gator och natur.10 Med kvartersmark menas mark 

som avses för bebyggelse.11  

 

All allmän plats har en huvudman, denna huvudman skall stå för iordningställandet och driften av 

dessa områden. Kommunalt huvudmannaskap är huvudregeln, men om särskilda skäl föreligger 

kan kommunen avsäga sig huvudmannaskapet och detaljplanen får då enskilt huvudmannaskap.12 

Med särskilda skäl menas t.ex. att området som skall planläggas är ett fritidshusområde, att 

omkringliggande områden har enskilt huvudmannaskap eller att området tidigare varit planlagt 

med byggnadsplan.13,14  

Enligt tidigare lagstiftning byggnadslagen (1947:385) upprättades i stället för detaljplan 

stadsplaner och byggnadsplaner. Stadsplaner skulle ha kommunalt huvudmannaskap och 

byggnadsplaner skulle ha enskilt huvudmannaskap.  

Om kommunen avsagt sig huvudmannaskapet går det inte att i planbestämmelserna ange vem 

som skall stå för detta i deras ställe. Vem/vilka som blir huvudmän för de allmänna platserna 

bestäms i den lagstiftning som blir aktuell, oftast AL genom att gemensamhetsanläggning för de 

allmänna platserna bildas.15 Samma lagstiftning angående val av huvudmannaskap fanns i ÄPBL16 

men enligt NPBL kan huvudmannaskapet dessutom vara delat. Det betyder att vissa allmänna 

platser kan ha kommunalt huvudmannaskap medan andra allmänna platser i samma detaljplan 

kan ha enskilt huvudmannaskap.17 Bakgrunden till att delat huvudmannaskap har införts var att 

motverka att områden delades upp på flera detaljplaner på grund av att huvudmannaskapet skulle 

                                                 
5 Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 1 § 
6 Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson, Plan- och bygglagen (maj 2011, Zeteo) komentaren till 1 kap. 1 § 
7 Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 2 §  
8 Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 30 § 
9 Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 5 § 
10 Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 4 § 
11 Julstad, Barbro, Fastighetsindelning och markanvändning,4. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, sid 63 
12 Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 7 § 
13 Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson, Plan- och bygglagen (maj 2011, Zeteo) komentaren till 4 kap. 7 § 
14 Öhrn, Tomas Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner. Rapport. Gävle: Lantmäteriet, 2009 
15 Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson, Plan- och bygglagen (maj 2011, Zeteo) komentaren till 4 kap. 7 § 
16 Plan- och bygglag (1987:10) Didón, Magnusson, Molander (1 oktober 2010, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 26 § 
17 Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 7 § 
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vara olika.18 Valet av huvudman för detaljplanen skall redovisas under de administrativa 

bestämmelserna i planbestämmelserna, om inget nämnts om huvudmannaskapet är kommunen 

huvudman.  

 

Utformningsbestämmelser  

Användningen och utformningen skall bestämmas för de allmänna platserna som kommunen är 

huvudman för. För allmän plats där inte kommunen är huvudman får användningen och 

utformningen bestämmas.19  Utformningsbestämmelserna skall reglera sådant som påverkar 

kostnaderna för anläggandet och driften samt höjdläget på gatumarken. Användningen av de 

allmänna platserna redovisar t.ex. vilken slags trafik som gatorna skall vara avsedda för.20 Samma 

innebörd hade lagstiftningen i ÄPBL.21  

I planbestämmelserna kan bestämmelser införas om lov med villkor det vill säga att bygglov 

nekas fram tills att angiven anläggning är färdigställd, gäller endast vägar och VA-anläggningar.22 

 

Upprättande av detaljplan  

Upprättandet av en detaljplan görs av kommunen grundat på ett planförslag, planförlaget kan 

komma antigen från kommunen eller allmänheten. Kommunen har så kallat planmonopol vilket 

betyder att de kan förkasta planförlaget dvs. neka att anta en detaljplan. Om kommunen väljer att 

upprätta detaljplan skall de fastighetsägare och andra sakägare som blir berörda av detaljplanen bli 

informerade och samrådsmöte kan hållas. Vid samrådsmötet kan de berörda lämna skriftliga 

synpunkter på detaljplanen. Dessa synpunkter skall sedan kommunen ta ställning till och 

redogöra för i en samrådsredogörelse. Efter samråd ställs detaljplanen ut för granskning i minst 

tre veckor, kritik på detaljplanen måste även här lämnas skriftligt till kommunen. Om inte 

synpunkterna inkommer inom angiven tid skriftligt förfaller rätten till överklagan. När 

detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige går det att överklaga detaljplanen i tre veckor 

från antagningsdatum. Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att den antagits om ingen 

skriftlig överklagan inkommit. Om överklagan inkommit vinner detaljplanen laga kraft först då 

länsstyrelsen beslutat att inte ta hänsyn till överklagandet eller att överklagandet avgjorts i 

domstol.23 

 

Genomförande- planbeskrivning  

Till en detaljplan skall en planbeskrivning upprättas.24 Den beskriver hur planen skall förstås, dess 

syfte, hur planen skall genomföras och vilka konsekvenser genomförandet får för 

fastighetsägarna.25 Planbeskrivningen är inte juridiskt bindande. Om kommunen avsagt sig 

huvudmannaskapet bör det redovisas i planbeskrivningen hur kommunen anser att 

huvudmannaskapet skall lösas.26  

Att genomförandet av planen skall redovisas i planbeskrivnigen är en ändring jämfört med hur 

det var när ÄPBL gällde. Då skulle en separat genomförandebeskrivning upprättas för att 

                                                 
18 Proposition 2009/10:170. En enklare plan- och bygglag. Stockholm, Miljödepartementet. 
19 Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson, Plan- och bygglagen (maj 2011, Zeteo) komentaren till 4 kap. 6 § 
20 Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson, Plan- och bygglagen (maj 2011, Zeteo) komentaren till 4 kap. 5 § 
21 Plan- och bygglag (1987:10) 5 kap. 7 § 
22 Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 14 § 
23 Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap.  
24 Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 31 § 
25 Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 33 § 
26 Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson, Plan- och bygglagen (maj 2011, Zeteo) komentaren till 4 kap. 7 § 
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klargöra hur planen skulle genomföras. 27 Ändringen beror på att genomförandebeskrivningarna 

ofta var svåra att förstå och att konsekvenserna för den enskilda fastighetsägaren inte 

redovisades.28 Genomförandebeskrivningen var inte juridiskt bindande.  

3.2 Anläggningslagen  

Anläggningslagen kom till 1974 för att juridiskt reglera anläggningar som flera fastigheter nyttjar 

gemensamt. Genom lagen för dessa bilda s.k. gemensamhetsanläggningar.29 Lagen har succesivt 

ersatt Lagen om enskilda vägar (EVL) och Lagen om vissa gemensamhetsanläggningar (LVA).30 

Ett vanligt ändamål för bildande av gemensamhetsanläggning är väg, men det bildas även bl.a. för 

naturområden och lekplatser. De fastigheter som anslutits till gemensamhetsanläggningen utgör 

en sammanslutning för förvaltningen av anläggningen, en så kallad samfällighet. 

Genom bildande av en gemensamhetsanläggning regleras sammarbetet mellan fastighetsägarna 

kring den gemensamma anläggningen. Till exempel fördelas ansvaret för samfällighetens 

kostnader genom att andelstal för drift- och utförandekostnader bestäms för var och en av de 

ingående fastigheterna. Andelstalet för drift sätts efter graden av användandet av anläggningen 

för en fastighet och andelstalet för utförandet bestäms efter fastighetens nytta av anläggningen.31 

 

Förrättning  

En gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning. Lantmäteriet är den 

myndighet som har rätt att handlägga sådana förrättningar. De har även rätt att delegera 

uppgiften till särskild förrättningsman som uppfyller myndighetens krav.32 

För att en anläggningsförrättning ska komma till stånd krävs att en ansökan inkommer till 

Lantmäterimyndigheten.33 Initiativrätt till bildande av gemensamhetsanläggning har bl.a. ägarna 

till de fastigheter som skall delta i anläggningen samt ägarna till fastigheter som skall användas för 

allmän plats enligt detaljplan med enskilt huvudmannaskap. Kommunen har även generell 

initiativrätt.34 

 

Omprövning 

Då nya fastigheter bildats i ett område där det finns en gemensamhetsanläggning för exempelvis 

väg kan fastigheterna samt deras nya utfartsvägar anslutas till den befintliga 

gemensamhetsanläggningen. Det är ett alternativ till att bilda en egen gemensamhetsanläggning 

för de nya fastigheterna och sker genom omprövning av ett anläggningsbeslut.  

Då ett anläggningsbeslut känns förlegat och inte stämmer överens med hur 

gemensamhetsanläggningen nyttjas i praktiken har de deltagande fastigheterna rätt att ansöka om 

omprövning hos lantmäteriet. Andra exempel på när en omprövning är aktuell är om trafiken 

skall gå åt ett annat håll eller då anläggningens standard behöver förbättras. 35  

 

                                                 
27 Plan och bygglag (1987:10) 5 kap. 10 § samt 6 kap. 1 § 
28 Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson, Plan- och bygglagen (maj 2011, Zeteo) komentaren till 4 kap. 33 § 
29 Anläggningslagen (1973:1149) 1 §  
30 Lantmäteriet. http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_FaqList.aspx?id=23861 (Hämtad 2012-05-04) 
31 Anläggningslagen (1973:1149) 15 §  
32 Anläggningslagen (1973:1149) 4 § 
33 Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) 17 § 
34 Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) 18 § 
35 Anläggningslagen (1973:1149) 35 § 

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_FaqList.aspx?id=23861
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Överklagan  

Om en eller flera sakägare inte är nöjda med lantmäterimyndighetens beslut eller åtgärd har den 

eller de rätt att överklaga beslutet eller åtgärden. Överklagan skall göras skriftligen och sändas till 

lantmäterimyndigheten inom fyra veckor från att anläggningsförrättningen avslutats. Om 

skrivelsen inkommit försent har rätten att överklaga gått förlorad. Första instans för överklagan 

är mark- och miljödomstolen och andra instans är mark- och miljööverdomstolen. Efter att 

beslutet vunnit laga kraft registreras det i fastighetsregistrets allmänna del. 36 

 

Krav för bildande av gemensamhetsanläggning 

För att gemensamhetsanläggning skall kunna bildas krävs att två eller fler fastigheter gemensamt 

skall ingå och ha nytta av anläggningen. Gemensamhetsanläggningar får endast bildas för att 

tillgodose permanenta behov för fastigheterna.37 

För att en fastighets skall kunna ingå i en gemensamhetsanläggning måste det finnas en väsentlig 

betydelse för fastigheten att ta del av anläggningen, det så kallade väsentlighetsvillkoret.38 

Villkoret är uppsatt för att hindra påtvingat deltagande i gemensamhetsanläggningar för enskilda 

fastighetsägare som inte har någon konkret fördel av att ta del av anläggningen.39 

Väsentlighetsvillkoret är dispositivt vilket betyder att det kan bortses från om ägarna till de 

fastigheter som skall ingå i gemensamhetsanläggningen kommer överens om det och att 

utrymmet som krävs för gemensamhetsanläggningen inte överdimensioneras.40 Att en 

lagbestämmelse är dispositiv innebär att den mister sin verkan då det finns en överenskommelse 

om att annat skall gälla.41 

Ett krav för att en gemensamhetsanläggning skall kunna bildas är att de ekonomiska fördelarna 

överstiger kostnader och nackdelar som anläggningsbeslutet leder till, detta är det så kallade 

båtnadsvillkoret. Hänsyn kan även tas till andra vinster än de rent ekonomiska så som sociala 

vinster.42 

Gemensamhetsanläggning får inte bildas om det finns en stor negativ opinion från de 

fastighetsägare eller hyresgäster som kan komma att delta i anläggningen mot att anläggningen 

bildas. Lantmätaren skall bedöma om så är fallet, men skall endast ta hänsyn till de som har 

”beaktansvärda skäl” för sina framförda åsikter. 

Detta, det så kallade opinionsvillkoret, gäller ej om ”behovet av anläggningen är synnerligen 

angeläget”.43 

Bildande av gemensamhetsanläggning får inte orsaka svårigheter för allmänt intresse om det inte 

finns en överstigande allmän nyttan av att anläggningen kommer till stånd.44  

Gemensamhetsanläggning skall utformas och förläggas så att anläggningens syfte vinns utan att 

onödig skada orsakas.  ”Minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad” skall eftersträvas, 

                                                 
36 Anläggningslagen (1973:1149) 30 §  
37 Anläggningslagen (1973:1149) 1 § 
38 Anläggningslagen (1973:1149) 5 § 
39 Proposition 1973:160. Anläggningslag och lag om förvaltning av samfälligheter jämte följdförfattningar. Stockholm. 
40 Anläggningslagen (1973:1149) 16 § 
41 dispositiv. http://www.ne.se/lang/dispositiv, Nationalencyklopedin, (Hämtad 2012-04-27) 
42 Anläggningslagen (1973:1149) 6 §  
43 Anläggningslagen (1973:1149) 7 § 
44 Anläggningslagen (1973:1149) 11 § 
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detta kallas för lokaliseringsvillkoret.45 Det är till viss del dispositivt, då det är till ”skydd för 

enskilda intressen”.46  

 

Om Anläggningslagens krav uppfylls kan gemensamhetsanläggning bildas. Då upprättas ett 

anläggningsbeslut som skall innehålla följande: 

 

”1. gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och huvudsakliga beskaffenhet i övrigt, 

2. de fastigheter som skall delta i gemensamhetsanläggningen, 

3. utrymme som upplåts för gemensamhetsanläggningen, 

4. en fastighet eller del av en fastighet som inlöses, 

5. en byggnad eller annan anläggning som omfattas av ett beslut enligt 12 a §, 

6. tiden för gemensamhetsanläggningens bestånd, om en sådan bör bestämmas, 

7. den tid inom vilken gemensamhetsanläggningen skall vara utförd, 

8. behövliga föreskrifter i fråga om gemensamhetsanläggningens utförande.” 
47

 

 
Upplåtet utrymme 

Det utrymme som krävs för anläggningen kan tas i anspråk med servitutsrätt eller äganderätt. 

Då servitut används får de deltagande fastigheterna i gemensamhetsanläggningen rätt att nyttja 

marken där gemensamhetsanläggningen ligger. Utrymmet tas i anspråk med äganderätt då 

synnerliga men har uppstått för fastigheten som är ianspråktagen av anläggningen och 

fastighetsägaren begär det. I detta fall kommer de fastigheter som deltar i 

gemensamhetsanläggningen att äga den berörda marken.48 

 

Förenings- eller delägarförvaltning  

Fastighetsägarna som är medlemmar i gemensamhetsanläggning är ansvariga för drift och 

underhåll av anläggningen. Förvaltingen av anläggningen sker antigen genom delägarförvaltning 

eller genom en föreningsförvaltning.49 

För att föreningsförvaltning ska kunna ske måste en samfällighetsförening ha bildats, detta görs 

genom att styrelse utses och stadgar antas vid ett sammanträde som hålls av 

Lantmäterimyndigheten. Det räcker att en av fastigheterna som har del av 

gemensamhetsanläggningen begär att ett sådant sammanträde ska ske för att 

samfällighetsförening ska bildas. Om det finns stort allmänintresse av att 

gemensamhetanläggningen förvaltas genom föreningsförvaltning kan även lantmäteriet ansöka 

om bildade av samfällighetsförening.50  

Beslut om förvaltningen av gemensamhetsanläggningen kan sedan tas genom majoritetsbeslut51, 

vilket ger handlingskraft åt föreningen. Det är vanligt att gemensamhetsanläggningar med många 

medlemmar förvaltas genom föreningsförvaltning. 

Om inte samfällighetsförening har bildats förvaltas gemensamhetsanläggningen genom 

delägarförvaltning. För att fatta beslut om förvaltningen krävs då konsensus.52 

                                                 
45 Anläggningslagen (1973:1149) 8 § 
46 Anläggningslagen (1973:1149) 16 § 
47 Anläggningslagen (1973:1149) 18 § 
48 Anläggningslagen (1973:1149) 12 § 
49 Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) 4 §  
50 Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) 20 §  
51 Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) 22 §  
52 Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) 6 §  

https://lagen.nu/1973:1149#P12a
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Anläggningslagen och detaljplaner 

Särskilda regler finns för bildande av gemensamhetsanläggning på detaljplanelagt område. 

Gemensamhetsanläggningar skall inte bildas om den strider mot gällande detaljplan. ”Mindre 

avvikelse” kan godtas så länge planens syfte inte motverkas. 53  

När det i en detaljplan finns fastighetsindelningsbestämmelse som säger att 

gemensamhetsanläggning skall bildas och förrättning för detta ändamål sker inom detaljplanens 

genomförandetid skall förrättningslantmätaren bortse från väsentlighets- och båtnadsvillkoret 

eftersom dessa redan skall vara bedömda i planprocessen.54 Fastighetsindelningsbestämmelser 

kan användas i en detaljplan och reglerar då indelningen av marken i bland annat 

gemensamhetsanläggningar, fastigheter och servitut.55 Fastighetsindelningsbestämmelserna 

motsvarades av fastighetsplan i ÄPBL.  

 
  

                                                 
53 Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) 9 § 
54 Anläggningslagen (1973:1149) 6a § 
55 Boverket. 2011. http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Detaljplanering/Vad-ar-detaljplan/Vad-kan-
eller-kan-inte-regleras-i-detaljplan-/Fastighetsindelning/ (Hämtad 2012-05-03) 

http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Detaljplanering/Vad-ar-detaljplan/Vad-kan-eller-kan-inte-regleras-i-detaljplan-/Fastighetsindelning/
http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Detaljplanering/Vad-ar-detaljplan/Vad-kan-eller-kan-inte-regleras-i-detaljplan-/Fastighetsindelning/
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4 Enkätundersökning  

Här presenteras varje kommuns svar för respektive fråga. Av de 49 tillfrågade kommuner har 16 

svarat på enkäten. Ett antal kommuner har valt att inte svara på grund av att de inte använder sig 

av enskilt huvudmannaskap.   

4.1 Resultat av enkätundersökning  

1. Under vilka förhållanden väljer ni enskilt huvudmannaskap framför kommunalt?  

 

Stenungsund: Gamla traditioner från byggnadsplaner med mycket fritidsbebyggelse, ingen 

större tanke bakom, kostnadsfråga kommunen vill inte betala.  

Orust: Det är ett politiskt beslut att kommunen inte skall vara huvudman. Beror på att det är 

en liten kommun, resursbrist. 

Hjo: I områden med enskild exploatör, som själv önskar genomföra planen. 

Herrljunga: Inte aktuellt hittills. Kan bli aktuellt i samband med detaljplanläggning av 

konverteringsområden (fritids- - permanentboende) där övervägande delen av marken ligger i 

en ägares hand. 

Mariestad: Vi har i princip aldrig enbart enskilt huvudmannaskap.  

Tanum: Utanför tätorterna. 

Uddevalla: Inget svar 

Mark: 

 Fritidshusområden 

 Omvandlingsområden om de boende själva önskar enskilt, annars som regel kommunalt när 

kommunalt VA byggs ut. 

 Nya bostadsområden med privat exploatör som ligger utanför tätort. 

Sotenäs: I Sotenäs kommun används grundregeln att enskilt huvudmannaskap används i 

exploatörsdrivna detaljplaner som ligger utanför tätort 

I en del planer görs avvägningen även mot hur det ser ut i omkringliggande områden där t.ex. 

Bovallstrand har en hög andel enskilt huvudmannaskap även i relativt centrala delar varför 

nya planer i samma område också får enskilt huvudmannaskap.  

Lerum: Utanför tätort 

Munkedal: Vi har ett principbeslut att vi skall ha enskilt huvudmannaskap. Tycker att det 

skall vara lika för alla inom kommunen och därför fortsätter de med enskilt 

huvudmannaskap. 

Vänersborg: Enskilt huvudmannaskap har valts i fritidhusområden 

Ale: Framförallt när det handlar om mindre detaljplaner i områden där omgivande vägar har 

enskilt huvudmannaskap. Enskilt huvudmannaskap används oftast när det görs detaljplaner 

utanför tätorterna. 

Partille: Vi har ingen aktuell plan med enskilt huvudmannaskap. 

Götene: Där det är angeläget med allmän plats i samband med exploatering – men egentligen 

inte primärt ett kommunalt intresse. 

Strömstad: I princip alltid utanför tätort där kommunen inte gör detaljplan på kommunal 

mark.  
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2. Anser ni att valet av huvudmannaskap påverkas av vilken politisk majoritet som styr i 

kommunen?  

 

Stenungsund: Nej  

Orust: Nej, känns gjutet. Ingen ifrågasätter. 

Hjo: Nej 

Herrljunga: Nej 

Mariestad: Valet har ej påverkats av vilken politisk majoritet som styr.  

Tanum: Nej 

Uddevalla: Nej 

Mark: Nej 

Sotenäs: Nej (detta är en personlig tolkning men jag har inte upplevt någon form av vilja från 

politiskt håll för att ändra tjänstemannarekommendationen gällande huvudmannaskap.) 

Lerum: Ingen uppfattning 

Munkedal: Nej det har det inte. 

Vänersborg: Tror inte det 

Ale: Nej. Politikerna är överens om att vi bör sträva efter att utöka det kommunala 

huvudmannaskapet. 

Partille: Ja 

Götene: Nej 

Strömstad: Saknar svar 
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3. Hur vanligt har det varit från 1990 tills idag att i er kommun att använda sig av enskilt 

huvudmannaskap?  

 

Tabell 4:1 Svar från kommunerna angående hur stor andel av de upprättade detaljplanerna från 1990 och 

framåt som haft enskilt huvudmannaskap 

 

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Hjo 

Herrljunga 

Mariestad 

Mark 

Lerum 

Vänersborg 

Partille 

Götene  

Stenungsund   Tanum 

Sotenäs 

Orust 

Munkedal  

Ale 

Strömstad 

 

 
Uddevalla: Har tyvärr ingen procentuppgift på det. 
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4. Har ni övervägt att använda er av delat huvudmannaskap? Under vilka förhållanden i så 

fall?  

 

Stenungsund: Har ej varit aktuellt  

Orust: Nej, på grund av det politiska beslutet.  

Hjo: Delat huvudmannaskap har ju inte varit möjligt, enligt PBL:s tidigare lydelse. Efter det att 

lagen ändrats har frågan ännu inte varit aktuell. 

Herrljunga: nej, Inte aktuellt hittills. Kan bli aktuellt i samband med detaljplanläggning av 

konverteringsområden (fritids- - permanentboende) där övervägande delen av marken ligger i en 

ägares hand. 

Mariestad: Ja, vi använder oss aktivt av delat huvudmannaskap. Där vi kan se ett starkt enskilt 

intresse för att själva ha huvudmannaskapet och där det är ekonomiskt och tekniskt rimligt.  

Tanum: Ja, när vägområdet för ett nytt bostadsområde ansluter till kommunalt vägnät men 

grönområdet i detaljplanen upplevs som en enskild angelägenhet (begränsar allmänt intresse 

utöver som gemensamt rekreationsområde eller buffertzon för berörda tomter). 

Uddevalla: Inte vad jag känner till 

Mark: Ja, i ett omvandlingsområde vill vi föreslå kommunalt huvudmannaskap (hm) för 

lokalgator och enskilt hm för parkområden. 

Sotenäs: Möjligheten att använda delat huvudmannaskap har först införts sedan den nya PBL 

infördes den 2:a maj 2011. De planer som startats efter den 2:a maj har antingen inte kommit så 

långt eller så finns inget intresse för delat huvudmannaskap. Planenheten i Sotenäs kommun 

anser däremot att ett delat huvudmannaskap kan komma att bli ett viktigt verktyg i framtiden inte 

minst för att skilja på ansvaret för t.ex. skötsel av naturmark och gatumark.  

Lerum: Nej  

Munkedal: Vi har inte något fall ännu. 

Vänersborg: Blev möjligt med nya PBL. Har inte använts än. Skulle kunna användas för nya 

detaljplaner som kommer att omfatta både områden där det redan finns kommunal huvudman 

och områden med enskild huvudman.  

Ale: Vi har inte haft möjlighet eller anledning att titta på det ännu efter att den nya PBL kom. Vi 

arbetar framförallt för att utöka det kommunala huvudmannaskapet så användningen av delat 

huvudmannaskap kommer förmodligen bli ganska begränsat. 

Partille: Nej inte än 

Götene: Det har inte varit aktuellt 

Strömstad: Ja för områden med allmänna målpunkter (stränder m.m.) eller genomfart  
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5. 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 eller att under administrativa bestämmelser ha 

lov med villkor. 

 

Stenungsund: Använder oss inte av lov med villkor, hänvisar till kommunens generella 

initiativrätt. Reglerar främst i exploateringsavtal.  

Orust: Använder lovplikt för att få fungerande områden. Krav för att få infrastruktur att fungera. 

Jobbar mycket genom exploateringsavtal. Brukar föreslå att exploatörerna skall bilda ga innan 

försäljning. 

Hjo: Regleras vanligen i exploateringsavtal 

Herrljunga: Kan bli aktuellt 

Mariestad: Vi genomför ofta själva anläggande och bildande av GA för att säkerställa 

genomförandet av de allmänna platserna.  

Tanum: Ja, det händer. 

Uddevalla: Ansöker om lantmäteriförrättning 

Mark: I ett nytt bostadsområde ska exploatören ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning. 

Villkorat bygglov med; Bygglov får inte beviljas förrän lokalgatan är utbyggd. Bygglov får inte 

beviljas förrän vatten- avlopps och dagvattenanläggning är utbyggd. I planläggningen av ett 

omvandlingsområde däremot ska kommunen initiera lantmäteriförrättningen. 

Sotenäs: I vissa planer används egenskapen g. Användningen av detta kommer med stor 

sannolikhet att öka då det under senaste året har eftersträvas att t.ex. närlekplatser ska börja 

skötas och hanteras av de boende i områdena eller att det ska vara en gemensam sophantering för 

ett antal fastigheter.  

Lerum: Har inte varit aktuellt 

Munkedal: Kommunen ser till att Lantmäteriförrättningar sker enligt planens syfte eller 

upprättas exploateringsavtal 

Vänersborg: Det finns planer där kommunen medverkat till att det bildats 

gemensamhetsanläggningar/vägföreningar. Det finns också en plan som fortfarande saknar en 

enskild huvudman 

Ale: Nej, vanligtvis inte. 

Partille: Vi har ingen aktuell plan med enskilt huvudmannaskap  

Götene: Inte mer än att påtala exv LM-förrättning i genomförandebeskrivningen 

Strömstad: Ja, anger i exploateringsavtalet att exploatören skall ansöka om GA gällande de 

allmänna platserna 
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6. Är ni själva nöjda med resultatet/utformningen av de allmänna platserna med enskilt 

huvudmannaskap?  

 

Stenungsund: Ingenting planavdelning märker, kan vara så att parkavdelningen får in klagomål. 

I och med enskilt huvudmannaskap avsäger sig kommunen ansvarat och angagerar sig ej i 

området.  

Orust: Nej, mycket missnöjda på vissa områden. Framförallt i de större tätorterna. Skräpigt, 

igenväxt och dåligt underhållet. Ex, en lekplats som bestod av en grusplan. Beror på 

samfällighetsföreningarna. Resursproblem, speciellt efter en hård vinter då kassan är slut. 

Fastighetsägarna klagar om de får skjuta till mer pengar. 

Hjo: I allmänhet är vi nöjda. 

Herrljunga: Saknar erfarenhet 

Mariestad: Ja 

Tanum: Ja, normalt. I alla fall inte missnöjda. 

Uddevalla: Inte i lika stor utsträckning. 

Mark: F å områden i kommunen med enskilt hm. Vi känner inte till några problem i dessa. 

Sotenäs: Som redan nämnts är den större delen av det enskilda allmänna platserna förlagda 

utanför tätort och i områden med förhållande lågt allmänintresse. För de områden som är i 

tätorten märks ingen skillnad mellan kommunalt och enskilt huvudmannaskap.  

Lerum: Har inte varit aktuellt 

Munkedal: Det har fungerat bra ja, Munkedals kommun inte lägger sig i utformningen eller 

skötsel i någon längre utsträckning. Skulle standarden vara dålig är det fastighetsägarnas problem. 

Vänersborg: Områdena har fått den standard medlemmarna i anläggningen önskat 

Ale: Överlag ja, skiljer sig lite åt beroende på vilken vägförening det rör sig om. 

Partille: Vi har ingen aktuell plan med enskilt huvudmannaskap 

Götene: För tidigt att avgöra. 

Strömstad: Vägar och VA besiktigas efter anläggandet inget annat följs upp rutinmässigt. 

Lekplatser får sällan samma standard som de kommunala  

 

 

 

 
 
 

 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

 24 

7. Upplever ni att planer med enskilt huvudmannaskap överklagas oftare än planer med 

kommunalt huvudmannaskap? 

Stenungsund: Huvudmannaskap är inte orsaken till överklagandet, allmänheten har ingen 

medvetenhet i frågan. Smällen med enskilt huvudmannaskap kommer senare när 

fastighetsägarana ska betala och då har kommunen lämnat området.  

Orust: Nej. Tradition i kommunen, folk är vana och klagar inte på detta. 

Hjo: Nej 

Herrljunga: Saknar erfarenhet 

Mariestad: Nej 

Tanum: Nej 

Uddevalla: Nej 

Mark: Känner inte till om det varit några överklagande i de gamla fritidshusplanerna från 60-

talet. Vi har en ny detaljplan med enskilt hm som överklagades just pga. huvudmannaskapet. 

Kommunen valde då att backa och ändrade till kommunalt. Vi har ytterligare två områden med 

enskilt hm där planarbete fortfarande pågår. 

Sotenäs: Nej, huvudmannaskapet är sällan något som diskuteras eller ifrågasätts utanför 

planenheten, mark- och exploateringskontoret och exploatören. Det har dock upptäckts problem 

med antagandet av exploatörsplaner med kommunalt huvudmannaskap då Sotenäs kommun 

kräver en säkerhet för utbyggandet av gata och VA vilket ibland kan vara kostsamt för 

exploatören. Som regel låter Sotenäs kommun exploatörer bygga ut gata och VA först och att 

dessa sedan överförs till kommunen. Detta regleras i ett exploateringsavtal.  

Lerum: Har inte varit aktuellt 

Munkedal: Svar nej! 

Vänersborg: Nej 

Ale: Nej, vi kan inte se att huvudmannaskapet har någon betydelse för varför en detaljplan 

överklagas. 

Partille: Vi har ingen aktuell plan med enskilt huvudmannaskap 

Götene: Vet ej 

Strömstad: Strömstad har generellt en överklagande tradition. Likvärdigt mellan privata och 

kommunala detaljplaner. Ingen statistik finns. 
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8. Upplever ni att fastighetsägarna inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap känner 

sig orättvist behandlande jämfört med de som bor i områden med kommunalt 

huvudmannaskap?  

Stenungsund: Förvånansvärt lite, klagan kommer inte till kommunen utan till lantmäteriet.  

Orust: Nej, finns inga att jämföra med. Endast enskilda. 

Hjo: Nej 

Herrljunga: Saknar erfarenhet 

Mariestad: En upplevelse av att de får betala för något två gånger är något man återkommande 

kan få höra.  

Tanum: Ja, för att de behöver lägga ut pengar på vägunderhåll men har samma kommunala skatt 

som de som får det betalt av kommunen. 

Uddevalla: Inte orättvist behandlade men ofta, vilket är naturligt, osäkra på sina rättigheter och 

vilka konsekvenser olika förslag får för dem. 

Mark: Det är olika i olika områden. I två nya detaljplaner som skulle ha enskilt hm ändrades det 

till kommunalt hm för att de boende upplevde det orättvist. I två andra omvandlingsområden är 

det tvärt om, i det ena området vill de boende vill ha enskilt för att slippa gatukostnaderna och i 

det andra för att andra för att man befarar försämrad skötsel och kommunen tar över 

huvudmannaskapet 

Sotenäs: Frågan är avstämd med mark- och exploateringsingenjören som berättade att det inte 

märks någon skillnad de första 30 åren. Men när gator mm ska rustas upp och det ekonomiska 

ansvaret hamnar på de boende hörs klagomål. 

Lerum: Har inte varit aktuellt  

Munkedal: Nej 

Vänersborg: Nej 

Ale: Nej 

Partille: Nej  

Götene: Nej 

Strömstad: Har inte hört något 
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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?  

 

Stenungsund: Klagan kommer ej till kommunen utan i så fall till lantmäteriet eller 

parkavdelningen.   

Orust: Nej, finns inga att jämföra med. Endast enskilda. 

Hjo: Nej 

Herrljunga: Saknar erfarenhet 

Mariestad: En större variation på de ytor som är enskilda men de är ofta mer skötta än de 

kommunala.  

Tanum: Stor variation och därför svårt att svara på generellt. Kommunen sköter också många 

enskilda vägar. Jämnare standard med kommunalt huvudmannaskap, enskilt kan vara både bättre 

och sämre. 

Uddevalla: Väldigt olika beroende på hur aktiv samfällighetsförening som finns 

Mark: Inte som vi känner till. 

Sotenäs: Nej  

Lerum: Har inte varit aktuellt 

Munkedal: Vi har i princip bara enskilt huvudmannaskap, finns ibland problem att bilda en 

förening som skall förvalta ga:n 

Vänersborg: I planer med enskild huvudman har vägar mm. enklare standard 

Ale: Förvaltandet fungerar i de flesta fall bra. Kan finnas lite variationer mellan de olika 

vägföreningarna i kommunen. Vi märker ingen direkt skillnad mellan enskilt och kommunalt. 

Partille: Vi har ingen aktuell plan med enskilt huvudmannaskap. 

Götene: Vet ej 

Strömstad: Kan vara svårt att komma överens i föreningen om skötsel och investeringar. 

Skillnad på året runt områden och fritidshusområden.  
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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?  

 

Stenungsund: Nej 

Orust: Ja. Badplatser i princip alltid. Lekplatser vid vissa tillfällen, men då grundat på politikers 

beslut. Motprestationen innebär att samfälligheterna skall sköta sig vilket ses som en självklarhet. 

Hjo: Bidrag kan beviljas för enskild utfartsväg till allmän väg, dock för en sträcka av högst 800 m. 

Herrljunga: Saknar erfarenhet 

Mariestad: Nej 

Tanum: ? 

Uddevalla: Inte vad jag känner till. 

Mark: Vissa enskilda vägar (som också kan passera planlagt område) och som får statligt bidrag 

35 % får också kommunalt bidrag 14,5 %. Ifall vägarna skulle missköts eller bommas dras 

bidraget in. 

Sotenäs: Har tyvärr inte kunnat få svar på denna fråga.  

Lerum: Nej  

Munkedal: Nej  

Vänersborg: Nej  

Ale: Vägföreningarna kan söka statligt bidrag från Trafikverket. Kommunen kan vara med och 

finansiera vid stora anläggningsarbeten om den åtgärd som görs finns med i kommunens antagna 

trafikplan. Kommunen bidrar då med 50 % av kostnaden. Det finns också ett bidrag till enskilda 

vägar som innefattar större upprustningsarbeten av befintliga vägar. Ansökan görs då till 

Kommunstyrelsen som tar beslut om bidrag ska beviljas. Bidrag ges för max 10 % av den 

kalkylerade kostnaden vid arbeten som överstiger 50 000 kr. 

Partille: Vi har ingen aktuell plan med enskilt huvudmannaskap. 

Götene: Nej 

Strömstad: Snöröjning 
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11. Sköter kommunen hela eller delar av förvaltningen av de allmänna platserna trots att de 

ska förvaltas av fastighetsägarna? 

 

Stenungsund: Det förekommer skottning  

Orust: Nej 

Hjo: Nej 

Herrljunga: Saknar erfarenhet 

Mariestad: Nej 

Tanum: Ja, det förekommer på flera platser. 

Uddevalla: Det händer. 

Mark: Nej. Dock finns flera samhällen i kommunen med byggnadsplaner (= enskilt hm). Några 

fungerande vägföreningar finns dock inte i dessa orter och i praktiken sköter kommunen gatorna. 

Sotenäs: Jag är inte säker men min uppfattning är att det finns ett par fall där detta sker. 

Lerum: Ibland på entreprenad 

Munkedal: Nej 

Vänersborg: Nej 

Ale: Ja, i vissa fall om det finns avtal för detta. Oftast är det av praktiska skäl. Det är även vanligt 

att vägföreningarna köper underhållstjänster av kommunen, t ex snöröjning. 

Partille: Vi har ingen aktuell plan med enskilt huvudmannaskap. 

Götene: Nej 

Strömstad: Inget svar 
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12. Anser ni att de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap är lika tillgängliga för 

allmänheten som de med kommunalt huvudmannaskap?  Har ni varit med om att vägar 

inom områden med enskilt huvudmannaskap stängts genom vägbom?  

 

Stenungsund: Ovanligt men i enstaka fall vägbommar.  

Orust: Nej, finns inga att jämföra med. Endast enskilda.  

Hjo: Nej, men förbud mot tyngre fordon och enkelriktningar kan förekomma. 

Herrljunga: Saknar erfarenhet 

Mariestad: Det finns alltid en risk för att de områdena får en mer enskild prägel och att övriga 

kommuninvånare direkt eller indirekt känner sig utestängda från vissa områden. 

Tanum: Tillgängligheten kan bli sämre och vägbommar är inte ovanliga. 

Uddevalla: Vägbom känner jag inte till men olika områden kan uppfattas som mindre tillgängliga 

för allmänheten. 

Mark: Känner vi inte till. 

Sotenäs: De allmänna platser som är av stort allmänintresse faller ofta under kommunalt 

huvudmannaskap. Privatiseringen är som störst där det istället har försökts med regleringar av 

kvartersmarken med ett x eller g.  

Lerum: Ja på fråga 1 och nej på fråga 2 

Munkedal: Inget större problem. 

Vänersborg: Nej 

Ale: Vi anser att de överlag är lika tillgängliga som de kommunala. Vi har inte haft problem med 

att vägar med enskilt huvudmannaskap stängs av, men vi är medvetna om att det finns en risk.  

Partille: Vi har ingen aktuell plan med enskilt huvudmannaskap. 

Götene: Vet inte – men så skall det naturligtvis inte vara 

Strömstad: I princip idag. Bil?  
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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? 

 

Stenungsund: Alltid styra utformningen men inte standarden. Radie och bredd (måtten) kan 

bestämmas men ej underbyggnad och asfalt. Bredden har lantmätaren rätt att frångå. Vi anser att 

AL styr så det blir bra standard.  

Orust: Lokalisering och bredd. Beläggning och annan utformning kan man ej styra. Hänvisar till 

kommunens vägutredning som skall följas, därför inget problem. Försöker reglera i 

exploateringsavtalet. 

Hjo: Inom vissa gränser, t.ex. vägbredd. 

Herrljunga: Teoretiskt ja. Sannolikt med planbestämmelse med stöd av PBL 4:14, som också 

kommer att läggas till grund för planbestämmelse om godkänd VA-lösning som villkor för 

ändring till permanentboende (dvs. större area) 

Mariestad: Vi är försiktiga med att styra över vägar till enskilt huvudmannaskap och då vi gör 

det så är inte en detaljerad reglering aktuell.  

Tanum: Ja, vi kan styra bredd och höjd och beläggning genom detaljplanen och i 

exploateringsavtal och utnyttjar ofta denna möjlighet.  

Uddevalla: Ja, genom att kräva utbyggnad enligt godkänd projekteringshandling i 

exploateringsavtalet innan detta godkänns. 

Mark: Vi reglerar bara det nödvändigaste, vägbredd och väghöjd ifall det bedöms som 

nödvändigt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vi har också reserverat plats för vändplaner. 

Vägstandarden får i övrigt avgöras i lantmäteriförrättningen. 

Sotenäs: I de fallen där det inte är kommunalt huvudmannaskap finns sällan något intresse från 

kommunens sida att reglera eller styra standard.  

Lerum: Har inte varit aktuellt 

Munkedal: Nya områden har exploateringsavtal som godkänns tillsammans med detaljplanen 

antagande.  

Vänersborg: Planen anger bredden på vägområdet. Vägföreningen har själv avgjort hur bred 

vägen blivit. 

Ale: Vi anser att det är svårare än när det gäller kommunalt huvudmannaskap. Men överlag 

reglerar vi sällan detaljutformning av allmän plats. I vissa fall lägger vi in sektioner för 

vägutformning som vi kopplar till planbestämmelse i kartan. 

Partille: Vi har ingen aktuell plan med enskilt huvudmannaskap.  

Götene: Ja, vi skriver önskad vägbredd mm. 

Strömstad: Diskussion kring detta pågår där tekniska och plan inte är överens gällande vägbredd 

och ytbeläggning. Praktiskta, miljömässiga och estetiska faktorer samspelar inte.  
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14. Tar ni som planförfattare hänsyn till väsentlighetsvillkoret och båtnadsvillkoret enligt 

Anläggningslagen då ni lägger ut allmänna platser med enskilt huvudmannaskap? 

 

Stenungsund: Förmodligen inte, det ingår inte i kommunens uppgift. Vi väger bara allmänna 

mot enskilda intressen, genomförandefrågorna påverkas inte av lantmäteriet under remissen.  

Kommunen upplever att lantmätaren bara undersöker om de har rätt bestämmelser i planen och 

vart servitut och anläggningar ligger. Ser problemet men resursbrist. Finns inga 

förrättningslantmätare på kommunen, vi anser att det borde finnas minst lika många 

förrättningslantmätare som fysiska planerare.  

Orust: Nej, vi går efter vad som är logiskt och rimligt, då det finns incitament för 

fastighetsägarna att förvalta något gemensamt. Kollar inte att anläggningslagens paragrafer 

uppfylls. 

Hjo: Alla har varit eniga om att enskilt huvudmannaskap ska tillämpas, och då är ju villkoren 

enligt 5 och 6 §§ AL uppfyllda. 

Herrljunga: Ingen erfarenhet 

Mariestad: Ja 

Tanum: Nej, inte medvetet. 

Uddevalla: Svar från plan. 

Mark: Ja, vi planlägger bara det som är nödvändigt för en funktionell och lämplig 

markanvändning. 

Sotenäs: inget svar   

Lerum: Har inte varit aktuellt 

Munkedal: Vi följer det i planprocessen, kommunen förutsätter att denna prövningen görs av 

Lantmäteriet vid deras granskning. 

Vänersborg: Har inte upprättat planer med enskild huvudman på flera år. 

Ale: Ja, vi gör en avvägning om enskilt huvudmannaskap på samma sätt som vi gör avvägningar i 

andra frågor. Vi strävar i huvudsak efter att använda oss av kommunalt huvudmannaskap i nya 

detaljplaner. Men att vi har så stor del enskilt huvudmannaskap i kommunen idag gör att det blir 

svårt att i små detaljplaneändringar övergå till kommunalt huvudmannaskap eftersom alla 

omgivande vägar ofta är enskilda. Små vägsnuttar här och var blir svåra att hantera i förvaltnings- 

och underhållsskedet.  

Partille: Vi har ingen aktuell plan med enskilt huvudmannaskap. 

Götene: Inget svar 

Strömstad: Vet ej vad det är 
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4.2 Diskussion enkätundersökning   

Val av huvudmannaskap  

Att området som skall detaljplaneläggas är fritidshusområde och ligger utanför tätort är den 

vanligaste anledningen till varför enskilt huvudmannaskap väljs. Fritidshusområde är i enlighet 

med de särskilda skäl som enligt lag gäller för att enskilt huvudmannaskap skall kunna användas.  

Att välja enskilt huvudmannaskap endast för att området ligger utanför tätort anser inte vi är ett 

särskilt skäl. Två kommuner svarade att de bl.a. tittade på vad omkringliggande områden hade för 

huvudmannaskap och valde efter det. Detta är enligt rapporten Rättstillämpning avseende 

huvudmannaskap i detaljplaner  vanligt och verkar vara en accepterad metod. Vi tycker att detta är ett 

rimligt skäl med tanke på rättviseaspekten mellan kommuninvånare 56. En kommun svara att de 

använder enskilt huvudmannaskap på områden där byggnadsplan tidigare funnits. Vi anser att 

detta är i enlighet med lagkommentaren till NPBL 4 kap 7 §. Tre kommuner svarar att de 

använder sig av enskilt huvudmannaskap när enskild exploatör själv önskar genomföra planen. 

Detta anser inte vi är ett särskilt skäl enligt vår tolkning av vad lagen menar med detta. De flesta 

kommunerna använder sällan enskilt huvudmannaskap. 

Två kommuner använder sig endast av enskilt huvudmannaskap detta baserat på politiskt beslut 

och ett principbeslut. Då endast ett politiskt beslut fattas om att enskilt huvudmannaskap skall 

användas för samtliga detaljplaner i kommunen anser vi inte att de särskilda skälen prövas för 

varje detaljplan. Detta tillvägagångssätt följer alltså inte de regler som finns för val av 

huvudmannaskap och vi ställer oss frågande till hur kommunerna kunnat motivera dessa beslut.  

Alla kommuner utom en anser att den politiska majoriteten inte påverkar valet av 

huvudmannaskap för allmän plats. Det är intressant att det politiskastyret inte påverkar valet av 

huvudmannaskap mer, utan att det är andra aspekter så som tradition i kommunen som påverkar.  

 

Aktiva påtryckningsmedel  

De flesta kommuner använde sig på något vis utav påtryckningsmedel för att få de allmänna 

platserna iordningsställda.  Det vanligaste var att de hänvisar till sin generella initiativrätt till 

bildande av gemensamhetsanläggning eller att de reglerade iordningställandet i exploateringsavtal. 

Att reglera utformningen i exploateringsavtalet strider ej mot lagen. Vi tycker att det kan 

diskuteras om den demokratiska processen i detaljplaneläggningen äventyras då 

exploateringsavtalet tecknas mellan exploatör och kommun utan att fastighetsägare kan yttra sig. 

För att inte äventyra den demokratiska processen borde exploateringsavtalet upprättas i enlighet 

med planbeskrivningen. Vi anser att utformningen av de allmänna platserna bör regleras i 

detaljplanen genom utformningsbestämmelser för att säkerställa att kommunens intentioner även 

i framtiden säkerställs, då exploateringsavtalet endast reglerar förstagångsutförandet.  

Endast två kommuner använder sig av lov med villkor. Om kommunen trots att de frånsäger sig 

huvudmannaskapet ändå vill påverka tycker vi att lov med villkor är en bra möjlighet till påverkan 

som mer kommuner skulle kunna använda.  En kommun svarar att de själva står för 

iordningsställandet och bildandet av gemensamhetsanläggningar. Detta anser vi är ett bra sätt för 

kommunen att få igenom sina intentioner på då de kan styra utformningen på detaljnivå.  

 

Nöjda med utformingen/förvaltning   

                                                 
56 Öhrn, Tomas Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner. Rapport. Gävle: Lantmäteriet, 2009 
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Det finns ingen enhetlig bild över om kommunen anser sig nöjda med utformningen av de 

allmänna platserna eller ej. Det finns både de kommuner som är nöjda och de som är missnöjda. 

Två kommuner nämner att lekplatser sällan får samma standard vid enskilt huvudmannaskap som 

vid kommunalt huvudmannaskap eller att de inte iordningställs alls. Detta anser vi är ett 

misslyckande från kommunens sida då de lägger resurser på att detaljplanelägga anläggningar som 

inte blir iordningställda eller får tänkt standard.   

En uppfattning som många kommuner har är att det är variation i hur förvaltningen av de 

allmänna platserna fungerar. En kommun tycker att de allmänna platserna med enskilt 

huvudmannaskap är mer välskötta än de med kommunalt huvudmannaskap medan en annan 

tycker att de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap istället har en enklare standard. 

Eftersom ansvaret för förvaltning av allmänna platser oftast ligger på en samfällighetsförening 

blir också förvaltningsstandarden beroende på föreningens vilja att förvalta. Detta är en 

uppfattning som flera kommuner har. Att standarden av de allmänna platserna bestämms av 

samfällighetsföreningen anser vi är problematisk eftersom standarden då blir helt beroende av de 

fastighetsägare som är drivande i föreningen. Detta kan leda till att standarden av de allmänna 

platserna i kommunen varierar och blir slumpmässig.    

 

Överklagan  

Alla kommuner utom en anser att valet av huvudmannaskap inte påverkar om detaljplanen 

överklagas. Att inte fler planer överklagas på grund av detta tror vi kan bero på att 

fastighetsägarna inte är medvetna om konsekvenserna av huvudmannaskapet. De eventuella 

problemen som uppkommer för fastighetsägarna gällande ansvaret för de allmänna platserna 

yttrar sig inte under planprocessen utan senare då överklagandetiden har passerat. Vi anser att 

kommunerna måste vara tydliga gentemot sina kommuninvånare gällande innebörden och 

konsekvenserna av enskilt huvudmannaskap så att möjlighet till överklagan ges.  

 

Orättvist behandlade   

De flesta kommuner uppfattar att fastighetsägare som genom enskilt huvudmannaskap blir 

ansvariga för allmän plats inte tycker de behandlas orättvist. Två kommuner nämner att 

fastighetsägarna upplever att de får betala två gånger för vägarna. Både för vägarna de är 

huvudman för samt kommunal skatt som bl.a. finansierar vägar som kommunen är huvudman 

för. Den kommunala skatten är samma för fastighetsägare oberoende av om de bor i ett 

detaljplaneområde med enskilt eller kommunalt huvudmannaskap.  

Att inte fler tycker att det är orättvist anser vi kan bero på den tradition av enskilt 

huvudmannaskap som finns i vissa kommuner och därmed uppfattar inte fastighetsägarna att det 

är ovnaligt att behöva ansvara för den allmänna platsen.  

 

Bidrag och skötsel  

De flesta kommuner ger inte något bidrag för underhåll till de allmänna platserna med enskilt 

huvudmannaskap, en kommun ger dock alltid bidrag gällande badplatser.  

Några kommuner hjälper i stället till med skötseln av de allmänna platserna, och då ofta genom 

snöröjning. Bidrag eller hjälp med skötsel anser vi är ett sätt för kommunen kunna påverka 

standarden av de allmänna platserna trots att de frånsagt sig huvudmannaskapet.  

 

Tillgänglighet 
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De flesta kommuner inser risken med att tillgängligheten till de allmänna platserna kan upplevas 

mer begränsad för allmänheten i områden med enskilt huvudmannaskap. 

Få har däremot erfarenhet av detta genom exempelvis att allmänheten har stängts ute av 

vägbommar. Att inte fler har upplevt att allmänhetens stängs ute är positivt och vi hade förväntat 

oss att fler skulle ha upplevt detta problem.  

 

Utformning  

Kommunerna har olika uppfattningar om hur mycket de kan styra utformningen av de allmänna 

platserna med enskilt huvudmannaskap. Osäkerheten kring vilka utformningsbestämmelser som 

kan användas tror vi beror på lagens otydlighet. Vi anser att lagen borde vara tydligare för att 

skapa ett enhetligt sätt för landets kommuner att arbeta på gällande utformningsbestämmelser.  

Det vanligaste som kommunerna anger att de brukar styra är vägbredd, höjd och lokalisering av 

de allmänna platserna. Enstaka kommuner nämner att de är restriktiva vid utformningen av 

allmän plats med enskilt huvudmannaskap. Några kommuner hänvisar till att utformningen 

snarare regleras i anläggningsförrättning eller exploateringsavtal. Att styra utformningen genom 

exploateringsavtal kan leda till att allmänheten inte får någon insyn eller klagorätt på besluten.   

 

Väsentlighet och båtnad 

AL:s väsentlighets- och båtnadsvillkor för bildande av gemensamhetsanläggning verkar vara 

obekanta begrepp i många kommuner, vilket förvånade oss. Om detaljplanen utformas på ett 

sådant sätt att gemensamhetsanläggningar förutsetts bildas för de allmänna platserna och 

väsentlig- och båtnadsvillkoren inte är uppfyllda anser vi att det kan uppstå en konflikt. 

Lantmätaren får välja mellan att gå efter vad detaljplanen visar eller följa AL:s bestämmelser. Om 

AL:s bestämmelser väljs i dessa fall kan det leda till att delar av detaljplanen blir ogenomförbara. 

Vi anser att det finns en större risk för att hamna i denna situation om kommunen inte har tagit 

upp hur detaljplanen skall genomföras i plan- eller genomförandebeskrivningen.  Därför måste 

kommunerna arbeta aktivt med dessa frågor under planprocessen.  
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5 Granskning av detaljplaner, handlingar och 
förrättningsakter  

Vid granskning av genomförandebeskrivning och planbeskrivning har endast det som berör 

allmän plats granskats. Besiktning av planområdena gjordes 2012-04-18 för Orust och 2012-04-12 

för Stenungsund. Alla detaljplanen som granskats upprättades då ÄPBL fortfarande var gällande 

lagstiftning.  

5.1 Orust kommun 

Orust kommun ligger på Sveriges västkust sex mil norr om Göteborg och består utav en större ö 

och ett antal småöar. Kommunen har 15 129 invånare (2012)57 fördelade på 346 km2, vilket gör 

att kommunen är relativt glesbefolkad med endast 39 invånare per km2. Den största ön har till 

stor del landsbygdskaraktär med ett antal äldre fiskesamhällen, här ligger även centralorten 

Henån. Den viktigaste industrin på Orust är tillverkningen av fritidsbåtar. Arbetspendling från 

kommunen är stor.58 Ett politiskt beslut reglerar att samtliga detaljplaner inom Orust kommun 

skall ha enskilt huvudmannaskap.59 

 

I Orust kommun har tio detaljplaner med tillhörande handlingar valts ut och granskats, de 

detaljplaner som valts är; 

 

 Del av Stocken Aspelunden etapp II, se bilaga B 

 Ellös tätort, Husebybergen etapp II, se bilaga C 

 Del av Hälleviksstrand, Hällevik 1:6 m fl., se bilaga D 

 Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 m fl., se bilaga E 

 Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl., se bilaga F 

 Del av Henåns tätort, Högeliden 1:6 m fl., se bilaga G 

 Del av Hals 2:41, Halse Nabb, se bilaga H 

 Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen, se bilaga I 

 Del av Svanvik 1:7, Tegen III, se bilaga J 

 Del av Hals 2:2, Storemyren Svanesund, se bilaga K 

  

                                                 
57 Orust. http://www.ne.se/lang/orust, Nationalencyklopedin, (Hämtad 2012-04-26) 
58 Orust kommun. 2011.  
http://orust.se/genvagar/omorust/kommunfakta.4.5be5840310b0041a6d2800015257.html (Hämtad 2012-04-26) 
59 Karlsson, Rickard; planarkitekt på Orust kommun, Henån, Intervju 2012-04-18. 

http://orust.se/genvagar/omorust/kommunfakta.4.5be5840310b0041a6d2800015257.html
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 Del av Stocken Aspelunden, etapp II 5.1.1

Detaljplanen vann laga kraft 1989.60 Kommunen var till största delen markägare innan området 

detaljplanelades.61 Planens syfte var att möjliggöra bostadsbebyggelse som en utökning av 

närliggande bostadsområde.62 Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet i plankartan utan att 

särskilda skäl för detta finns redovisade i genomförande- eller planbeskrivning. Området var 

utbyggt när besiktningen gjordes. 

 

Detaljplan, genomförande- och planbeskrivning 

 I planbeskrivningen har kommunen beskrivit att de vill att angöringsgatan in till området samt 

den första avgreningen skall ha en bredd om 5,5m och att vägen som fortsätter norr ut skall ha en 

bredd på 3,5m. De hänvisar även till en gatuutredning där samtliga vägområdens mått beskrivs.63 

Kommunen har tagit på sig ansvaret att anlägga gatorna på allmän plats inom detaljplaneområdet 

med erforderlig gatubelysning. De anser att Stockens vägförening skall överta förvaltningen av de 

allmänna platserna innehållande gator och naturmark, exklusive gatubelysningen som kommunen 

skall vara driftansvarig för.64 

Kommunen har i genomförandebeskrivningen ansett att en förrättning enligt EVL ej var 

behövligt då vägarna redan ingick i Stockens vägförenings verksamhetsområde och inte orsakade 

någon nämnvärd belastning för vägföreningen.65 

I detaljplanen för området har kommunen endast använt markanvändningsbestämmelserna 

”Lokalgata” och ”Natur” för de allmänna platserna. Inga utformningsbestämmelser för de 

allmänna platserna fanns.66 

 

Förrättningsakter  

De allmänna platserna i området har juridiskt sett varit oreglerade fram tills idag, nu pågår en 

omprövning av Orust Tofta GA:1 som förvaltas av Stockens vägförening. 

Omprövningsförrättningen som pågår har utlösts av att ytterligare vägar skall ingå i 

gemensamhetsanläggningen. Fastighetsägarna till de fastigheter inom detaljplaneområdet har 

betalat en årlig avgift till vägföreningen som har förvaltat vägarna i området.   

 

Besiktning 

Områdets gator som är belägna på allmän plats var i bra skick. Gatorna var asfalterade och hade 

en vägbredd på 3,5 – 5,5m, det fanns även ett par farthinder men ingen vägbom. Naturen bestod 

mestadels av berg i dagen och mindre buskar.  

 

 

5.1.1.1 Diskussion Del av stocken Aspelund, etapp II 

 

                                                 
60 Plankarta sid.1 tillhörande detaljplan Del av Stocken Aspelunden, etapp II, se bilaga B sid.B3 
61 Planbeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Stocken Aspelunden, etapp II 
62 Planbeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Stocken Aspelunden, etapp II, se bilaga B sid.B2 
63 Planbeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan Del av Stocken Aspelunden, etapp II, se bilaga sid.B:1 
64 Genomförandebeskrivning sid.12 tillhörande detaljplan Del av Stocken Aspelunden, etapp II se bilaga sid.B:2 
65 Genomförandebeskrivning sid.12 tillhörande detaljplan Del av Stocken Aspelunden, etapp II se bilaga sid.B:2 
66 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Del av Stocken Aspelunden, etapp II se bilaga B sid.B3 
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Kommunen har i plan- och genomförandebeskrivningen angett hur de anser att de allmänna 

platserna skall utformas. Dock har de inte använt sig av några reglerande 

utformningsbestämmelser i detaljplanen, som är det juridiskt bindande dokumentet. Detta får 

inga större konsekvenser då det var kommunen som var exploatör i området, och på så sätt 

bebyggdes området i enlighet med plan- och genomförandebeskrivningen.  

Områdets allmänna platser har skötts på ett bra sätt, men lösningen som använts fram till idag 

innebär att fastighetsägarna i området inte har någon rösträtt och vägföreningen överskrider sin 

befogenhet då de väljer att förvalta områden som inte ingår i gemensamhetsanläggningen. 

Förmodligen har fastighetsägarna inte ansökt om någon omprövning av 

gemensamhetsanläggningen eftersom förvaltningen har fungerat bra och att de vill slippa 

förrättningskostnader. Vi anser att kommunen borde ha ansökt om en anläggningsförrättning för 

att nybilda en gemensamhetsanläggning för de allmänna platserna i detaljplaneområdet. 

Alternativt skulle de kunnat ansöka om en omprövning av den befintliga 

gemensamhetsanläggningen Orust Tofta GA:1 för att juridiskt reglera de allmänna platserna i 

detaljplanen. 

Det finns ingen gemensamhetsanläggning för naturen, med eftersom natur mestadels bestod utav 

berg i dagen kräver den inte någon omfattande skötsel som behöver regleras i en 

gemensamhetsanläggning.  

Allmänhetens tillgänglighet till de allmänna platserna var god.  

 

 Del av Ellös tätort, Husebybergen, etapp II 5.1.2

Detaljplanen vann laga kraft 1992.67 Kommunen ägde större delen av marken inom planområdet 

innan planläggning68 Planens syfte är att möjliggöra fortsatt utbyggnad av bostäder i 

Husebybergen.69 Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet i plankartan utan att särskilda skäl 

för detta finns redovisade i genomförande- eller planbeskrivning. Planområdet var delvis utbyggt 

när besiktningen gjordes. 

 

Detaljplan, genomförande- och planbeskrivning  

I planbeskrivningen redovisades utformningen på den centrala gatan med vägbredder på 6m för 

första avsnittet, och 5m för den resterande vägen. Utefter vägen skulle antingen en 2m bred 

trottoar alternativt en 3m bred gc-väg löpa.70 I genomförandebeskrivningen föreslogs att Orust 

kommun skall vara genomförandeansvariga för gator och gatubelysning samt stå som 

driftsansvarig för belysningen. Den befintliga vägföreningen, Ellös vägförening skall vara 

driftsansvariga för gatorna.71 

Naturens utformning benämns i planbeskrivningen, där plats för lek och bollspel skall finnas på 

två områden. Dessa skall iordningställas då utbyggnaden i området är färdigt och skall förses med 

matjord och gräs.72 För naturområdena skulle Ellös vägförening ansvara för både genomförande 

och drift.73 

                                                 
67 Plankarta sid.1 tillhörande detaljplan Del av Ellös tätort, Husebybergen etapp II, se bilaga C sid.C6 
68 Planbeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Del av Ellös tätort, Husebybergen etapp II  
69 Planbeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Ellös tätort, Husebybergen etapp II  
70 Planbeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Del av Ellös tätort, Husebybergen etapp II, se bilaga C sid.C1 
71 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Ellös tätort, Husebybergen etapp II, se bilaga C sid.C2 
72 Planbeskrivning sid.11 tillhörande detaljplan Del av Ellös tätort, Husebybergen etapp II 
73 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Ellös tätort, Husebybergen etapp II, se bilaga C sid.C2 
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Eftersom det blir en ansenlig ökning av vägföreningens förvaltningsområde föreslås i 

genomförandebeskrivningen att ny förrättning enligt EVL skall genomföras. Kommunen hade 

för avsikt att via länsstyrelsen begära denna förrättning.74 

Kommunen har endast använt sig av ”Lokalgata” och ”Natur” som allmänna platser i 

detaljplanen, inga utformningsbestämmelser fanns angivna.75 

 

Förrättningsakter 

Omprövning av Glimsås GA:1 har skett för att införliva detaljplaneområdets vägar, gångbana 

samt naturmark. För standarden bestämdes i förrättningsakten att den nytillagda vägen skall ha 

asfaltsbeläggning, men ingen vägbredd har angetts. Gångbana skulle anläggas på bestämda 

områden enligt detaljplanen.76 Vidare stod det att väg och gångbana skall hållas körbara året runt 

för motorfordonstrafik och gående. I detta ingår barmarks- och vinterväghållning.77 För aktuella 

områden hänvisades till allmän plats lokalgata och natur i detaljplanen. 78  

I anläggningsbeslutet fanns inget nämnt om hur naturområdena skall skötas. I redogörelsen i 

protokollet angavs att väsentlighet och båtnadsvillkoren enligt AL är uppfyllda, men ingen 

förklaring gavs till hur de var uppfyllda.79 

Tid för utförande av anläggningen sattes till tre år efter att anläggningsbeslutets vunnit laga 

kraft.80 

Akten angav att Ellös vägförening fortsatt skall stå för förvaltningen av Glimås GA:1.81 

 

Besiktning 

Större delen av de allmänna platserna i planområdet var utbyggda. Vägarna var asfalterade, hade 

bredder på 5-6m samt belysning. En upphöjd 2m bred trottoar fanns längs med lokalgatan. Längs 

delar av lokalgatan där bostadsbebyggelsen inte var färdigställd hade endast förberedelser gjorts 

för trottoarbyggnation. Områdena för lek och bollspel var ej iordningställda. Inga vägbommar 

fanns.  

5.1.2.1 Diskussion Ellös tätort, Husebybergen, etapp II 

 
Kommunen har relativt utförligt visat sina intentioner för allmän platsmark i 

genomförandebeskrivningen men har inte utnyttjat möjligheten att styra med 

utformningsbestämmelser för denna mark i den juridiskt bindande detaljplanen med 

planbestämmelser. Utförandet har ändå blivit enligt kommunens intentioner vilket förmodligen 

berott på att kommunen ägde större delen av marken inom planområdet och därför kunnat styra 

utformningen. 
Vägarnas bredd och beläggning stämmer överens från genomförande- och planbeskrivning till 

hur det såg ut vid besiktningen. Detta trots att vägbredd inte reglerats i förrättningsakten. I 

                                                 
74 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Ellös tätort, Husebybergen etapp II, se bilaga C sid.C2 
75 Planbestämmelse sid.1 tillhörande detaljplan Del av Ellös tätort, Husebybergen etapp II, se bilaga C sid.C2 
76 Akt 1421-1585 Ellös tätort, Husebybergen etapp II Aktbilaga KA1 (1/163), se bilaga C sid.C5 
77 Akt 1421-1585 Ellös tätort, Husebybergen etapp II Aktbilaga BE1 sid. 1(4/163), se bilaga C sid.C3 
78 Akt 1421-1585 Ellös tätort, Husebybergen etapp II Aktbilaga BE1 sid. 1(4/163), se bilaga C sid.C3 
79 Akt 1421-1585 Ellös tätort, Husebybergen etapp II Aktbilaga BE1 sid. 1(4/163), se bilaga C sid.C3 
80 Akt 1421-1585 Ellös tätort, Husebybergen etapp II Aktbilaga BE1 sid. 3 (6/163), se bilaga C sid.C3,C4 
81 Akt 1421-1585 Ellös tätort, Husebybergen etapp II Aktbilaga PR2 sid. 4 (18/163), se bilaga C sid.C5 
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genomförandebeskrivningen föreslogs att gång eller gc-väg skulle anordnas, i förrättningen valdes 

gångväg vilket sedan delvis byggts ut.  
Ellös vägförening är den ansvariga förvaltaren av gator och natur enligt förrättningen vilket också 

föreslagits av kommunen i genomförandebeskrivningen. Istället för en förrättning enligt EVL 

som kommunen föreslog i genomförandebeskrivningen så har en omprövning av den existerande 

gemensamhetsanläggning GA:1 gjorts där all allmän platsmark inom planområdet införlivats. 

Förmodligen bedömde förrättningslantmätaren att detta var en mer ändamålsenlig lösning.  

Områdena för lek och bollspel var ej iordningställda vid besiktningen, men detta skulle ske först 

då utbyggnaden i området var färdigställt vilket det ännu inte är. Förslag på utformning av detta 

område gavs i genomförandebeskrivningen, men detta har inte reglerats juridiskt i 

planbestämmelser eller bestämmelser för utformningen i anläggningsbeslutet. Om utformningen 

ändå blir enligt kommunens intentioner, beror det på samfällighetsföreningens vilja.  

Tillgängligheten till de allmänna platserna var god.  

 

 Del av Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. 5.1.3

Detaljplanen vann laga kraft 2002.82 Marken inom planområdet ägdes av privata markägare när 

området detaljplanelades.83 Planens syfte är att tillgodose framtida behov av bostadsbebyggelse i 

samhället.84 Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet i plankartan utan att särskilda skäl för 

detta finns redovisade i genomförande- eller planbeskrivning. Planområdet var till största delen 

utbyggt när besiktningen gjordes. 

 

Detaljplan, genomförande- och planbeskrivning 

I genomförandebeskrivningen har kommunen föreslagit hur de allmänna platserna skall utformas. 

De ansåg att vägarna skulle ha ett vägområde på ca 6m och körbanebredd på 3,5m85, vara 

asfalterade, ha belysning och vara farbara året runt86. Kommunen ansåg att huvudgatan skulle 

förses med en gångbana.87  Naturområdet skulle innefatta gångvägar med beläggning, asfalterade 

parkeringar med belysning samt gc-väg med beläggning. 88,89 

Enligt genomförandebeskrivningen skulle exploatören iordningställa de allmänna platserna. 

Gemensamhetsanläggning skulle bildas för anläggningarna.90 Förvaltningen av anläggningarna 

skulle ske av ny samfällighetsförening alternativt skulle anläggningarna upptas i befintlig 

samfällighetsförening.91  

Naturmarken skulle enligt genomförandebeskrivningen hållas i intakt skick och den löpande 

skötseln skulle ske efter beslut av planens huvudman. 92,93 

I detaljplan har allmänplats ”Lokalväg” och ”Natur” använts. Utformningsbestämmelserna 

”föreskriven höjd över nollplanet”, ”gc-väg” samt ”parkering” har använts.94    

                                                 
82 Plankarta sid.1 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl. se bilaga D sid.D15 
83 Planbeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl. 
84 Planbeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl. 
85 Planbeskrivning sid.8 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl., se bilaga D sid.D1 
86 Genomförandebeskrivning sid.6 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl., se bilaga D sid.D4 
87 Genomförandebeskrivning sid.6 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl., se bilaga D sid.D4 
88 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl., se bilaga D sid.D5 
89 Genomförandebeskrivning sid.7 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl., se bilaga D sid.D4 
90 Genomförandebeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl., se bilaga D sid.D3 
91 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl., se bilaga D sid.D2 
92 Genomförandebeskrivning sid.7 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl., se bilaga D sid.D4 
93 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl., se bilaga D sid.D5 
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Förrättningsakter  

Två nya gemensamhetsanläggningar har bildats inom planområdet. Nybildade Hällevik GA:10 

hade ändamålet väg. Vägarna var befintliga när gemensamhetsanläggningen bildades. Vägbanans 

bredd skulle vara 3,5m. Gångbanan längst huvudgatan skulle även innefattas i 

gemensamhetsanläggningen. Vägarna skulle hållas farbara året runt, vara trafiksäkra och bom fick 

ej uppföras.95 Nybildade Hällevik GA:9 hade ändamålet natur, gc-väg, parkering samt 

gatubelysning.96 På en del av naturområdet fanns arrendeavtal, denna del skulle ej medtagas i 

gemensamhetsanläggningen.97 Förrättningslantmätaren ansåg att de båda 

gemensamhetsanläggningarna uppfyllde kraven enligt AL för att bildas.98 Samfällighetsförening 

skall enligt förrättningsakten bildas för förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna.99 

Naturområdet och lokalvägen i det nordvästra hörnet av detaljplanskartan intogs i befintlig 

gemensamhetsanläggning.100 

 

Besiktning 

De allmänna platserna var fullt utbyggda i området, vägarna hade en körbanebredd på 3,5 m var 

asfaltsbeläggda och belysning fanns. Längs huvudgatan var gångbana utbyggd.  De tre 

parkeringarna var asfaltsbelagda och belysning fanns.  Inga vägbommar fanns i området. Gång- 

och cykelvägarna var asfalterade och hade belysning. Naturområdena var välskötta och gångstigar 

fanns.  

5.1.3.1 Diskussion del av Hälleviksstrand, Hällevik 1:6 m fl. 

 

Hur utformnigen av de allmänna platserna blev i verkligheten stämmer överens med vad 

kommunen hade för intentioner i genomförande- och planbeskrivningen. Detta trots att 

detaljplanen är försedd med vaga utformningsbestämmelser. Detta anser vi beror på att 

exploateringsavtal har upprättats mellan exploatören och kommunen. Detaljplanens betydelse här 

blir endast att ge byggrätter och att utpeka områden som inte får bebyggas.  

Det går att diskutera om det verkligen är mer väsentligt för de fastigheter inom 

detaljplaneområdet att ingå i gemensamhetsanläggningen för naturområdena än de fastigheter 

som ligger i närområdet som inte ingår men som antagligen ändå använder områdena.   

Detta eftersom naturområdet redan innan detaljplanläggning användes som strövområde och 

görs så fortfarande.  

Tillgängligheten för allmänheten i området var god, det fanns inga vägbommar och 

naturområdena var lätta att nå.  

 

  

                                                                                                                                                         
94 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik, se bilaga D sid.D5 
95 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga BE1 sid. 1 (6/40), se bilaga D sid.D6 
96 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga BE2 sid. 1 (8/40), se bilaga D sid.D7 
97 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga PR1 sid. 2 (13/40), se bilaga D sid.D10 
98 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga PR2 sid. 1 (16/40), se bilaga D sid.D11 
99 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga PR1 sid. 3 (14/40), se bilaga D sid.D10 
100 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga BE3 sid. 1 (10/40), se bilaga D sid.D8 
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 Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 5.1.4

Detaljplanen vann laga kraft 2005.101 All mark inom planområdet var privatägd av en ekonomisk 

förening när området detaljplanelades.102 Syftet med planen är att möjliggöra ett ekologiskt, socialt 

och ekonomiskt hållbart lokalsamhälle.103  

Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet i plankartan utan att särskilda skäl för detta finns 

redovisade i genomförande- eller planbeskrivning. Planområdet var till största delen utbyggt när 

besiktningen utfördes. 

 

Detaljplan, genomförande- och planbeskrivning 

Kommunen har under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor” i genomförandebeskrivningen 

redovisat sina avsikter om att gemensamhetsanläggning skall bildas för vägar. Kommunen 

presenterade i genomförandebeskrivningen att tanken är att de gemmensamma anläggningarna till 

stor del skall byggas ut av fastighetsägarna själva. Kommunen ställer i 

genomförandebeskrivningen krav på att gemensamhetsanläggningarna till större delen skall vara 

utbyggda innan bygglov ges.104  Detta krav togs också upp i planbeskrivningen. 105 Även under 

administrativa bestämmelser i planbestämmelserna togs krav för bygglovet upp 

”Gemensamhetsanläggningarna skall i huvudsak vara utbyggda innan bygglov för bostadshus får 

medges”.106 

 

I planbeskrivningen beskrevs de nya vägarnas tänkta dragning. Om vägarnas standard angavs att 

de främst var tänkta för gång- och cykeltrafik men att de även skulle anpassas till biltrafik så att 

de var ”körbara”. Vägarna skulle också vara handikappsanpassade och smälta in i landskapet. 

Häradsvägen skulle behållas i dess nuvarande utformning.107 

Kommunen har använt sig av ”Genomfart”, ”Lokalväg-Tillfartsväg med lokaltrafik”, ”Gårdsväg-

Främst avsedd för gång och cykeltrafik”, ”Gångväg” och ”Natur” som 

markanvändningsbestämmelser för allmänna platser under planbestämmelser i detaljplanen. 

Under utformning av allmän platsmark angavs ”Lekäng – område för lek och bollspel” samt ”q1- 

Häradsvägens tillgänglighet, biologiska värden och kulturmiljöer skall bevaras”. Tillfartsvägen 

med lokaltrafik sträcker sig fram till parkeringsplatsen i området. Vägarna som leder från denna 

fram till bebyggelsen är utlagda som gårdsvägar.  

Under begränsning av markens bebyggande i planbestämmelserna finns ”g-Marken skall vara 

tillgänglig för gemensamhetsanläggning” angivet. Denna bestämmelse finns utlagd på 

parkeringsplatserna och samtliga vägar i planområdet.108 

 

 

Förrättningsakter 

Gemensamhetsanläggningen Krossekärr GA:2 har bildats för ändamål vägar. I 

                                                 
101 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 m.fl., se bilaga E sid. E1 
102 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 m.fl. 
103 Planbeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 m.fl. 
104 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 m.fl., se bilaga E sid.E1 
105 Planbeskrivning sid.11 tillhörande detaljplan Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 m.fl., se bilaga E sid.E2 
106 Plankarta sid.1 tillhörande detaljplan Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 m.fl., se bilaga E sid.E8 
107 Planbeskrivning sid.14 tillhörande detaljplan Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 m.fl., se bilaga E sid.E2 
108 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 m.fl., se bilaga E sid.E2, E3 
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gemensamhetsanläggningen angavs att vägar, vändplan och parkering skulle ingå.109 Dessas 

placering och sträckningar presenteras i kartbilagor.110 Om vägar, vändplaner och parkeringars 

skötsel och standard beskrevs i akten att de skall vara i farbart skick året runt, vilket också 

beskrevs som barmarksunderhåll och vinterväghållning. Vägarna skulle vara trafiksäkra samt 

underhållna så att ”erforderliga transporter kan genomföras rationellt”. 111  

I redogörelsen i protokollet angavs att väsentlighet och båtnadsvillkoren enligt AL är uppfyllda, 

men ingen förklaring gavs till hur.112 Sakägare hade ansökt om att gemensamhetsanläggningen 

skulle förvaltas av en samfällighetsförening.113 

 

Besiktning 

All allmän platsmark var utbyggd. Lokalvägarna bedömdes ha relativt god standard och var 

belagda med grus. Gårdsvägarna var bitvis branta och något smala.  Ängsområde fanns där 

planbestämmelse föreskrev lekäng. Gångvägen genom området (den i planbestämmelserna 

kallade häradsvägen) var anlagd och hade grusbeläggning. Parkering var anlagd på enligt 

detaljplanen angiven plats. Vägbom fanns ej. 

5.1.4.1 Diskussion Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 m fl.  

 

Detta område var ägt av en ekonomisk förening och det var de enskilda medlemmarna i denna 

och inte en större exploatör eller kommunen som till största delen skulle iordningställa de 

allmänna platserna. Kommunen har därför använt sig av ett av sina påtryckningsmedel för att se 

till så att de allmänna platserna verkligen blir iordningställda. Man har utnytjat möjligheten att 

ställa krav på att vissa saker skall vara utförda innan bygglov ges. På plankartan har kommunen 

angett att gemensamhetsanläggning bör bildas för parkeringsplatser och vägar samt att 

gemensamhetsanläggningar till största delen skall vara utbyggda innan bygglov för bostadshus 

ges. Att vägarna i området har byggts ut kan ha påverkats av kommunens påtryckningsmedel men 

skulle också kunna bero på att fastighetsägarna har intresse av att ha vägar som leder fram till sina 

hus. Kommunen presenterade endast vaga standardkrav för vägarna i planbeskrivningen som att 

de skulle vara körbara och handikappsanpassade. I akten sas att de skulle vara trafiksäkra och 

farbara året om, men inget konkret om vad det innebar i form av beläggning eller vägbredd. De 

boende i området kommer alltså att få bestämma innebörden av de vaga bestämmelserna genom 

den samfällighetsförening som har bildats för Krossekärr GA:2. 

 

För gångvägen, den så kallade häradsvägen, som löper genom området finns planbestämmelser 

om att den skulle hållas tillgänglig samt att de biologiska värdena och kulturmiljövärden skall 

bevaras. Genomförandebeskrivningen anger att den skall behållas i sitt befintliga skick. Ansvar 

för att planbestämmelsernas intentioner följs genom skötsel av gångvägen har inte reglerats inom 

planen eller i nybildad GA:2. Men eftersom gångvägen mer har utformningen av en vandringsled 

som sträcker sig över ett större område och fanns innan området detaljplanelades så har skötsel 

förmodligen varit reglerat separat utan koppling till eventuella planområden som den korsar.  

                                                 
109 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. sid. 1 BE (5/54), se bilaga E sid.E3 
110 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. Aktbilaga KA1 (1/54), se bilaga E sid.E4-E6 
111 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. sid.1 BE (5/54), se bilaga E sid.E3 
112 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. sid.4 BE (8/54), se bilaga E sid.E7 
113 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. sid.4 PR (12/54), se bilaga E sid.E7 
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Allmän plats natur har utöver gångvägen i princip, lämnats okommenterad och oreglerad. 

Utformningsbestämmelserna på detaljplanen reglerar endast lekäng på ett område. Ingen del av 

naturmarken skall enligt planbestämmelserna vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. Ingen 

gemensamhetsanläggning har bildats för naturmarken.  

 

Planområdets naturområden och andra allmänna platser var lättillgängliga. 

 Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl. 5.1.5

Detaljplanen vann laga kraft 2005.114 Större delen av marken inom planområdet var privatägd när 

området detaljplanelades.115 Området har tidigare varit detaljplanelagt, syftet med den nya 

detaljplanen var att uppdatera den äldre till nuvarande situation.116  

Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet i plankartan utan att särskilda skäl för detta finns 

redovisade i genomförande- eller planbeskrivning. Planområdet var utbyggt när besiktningen 

genomfördes. 

  

Detaljplan, genomförande- och planbeskrivning  

Exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören enligt 

genomförandebeskrivningen. De nämner även i genomförandebeskrivningen att inga 

utformningsbestämmelser för vägar kommer att användas i detaljplan, utan att ett principförslag 

för gators utformning har upprättats och att det skall ligga till grund för hur exploatören skall 

utforma gatorna.117,118 

 

I genomförandebeskrivningen har kommunen angett hur de allmänna platserna skall utformas, de 

ansåg att vägars bredd skulle vara 3,5–4,5m och vara asfaltsbelagda samt att belysning skulle 

finnas. Gångvägarna ansåg de skulle ha en bredd på 2-3m samt vara asfaltbelagda.119Kommunen 

ansåg att naturmarken skulle behållas i befintligt skick.  

 

Kommunen föreslog i genomförandebeskrivningen att gemensamhetsanläggning skulle bildas för 

de allmänna platserna lokalväg, gång, naturmark. De föreslog även att nybildad 

samfällighetsförening skulle förvalta gemensamhetsanläggningen. Iordningställandet av 

anläggningarna ansåg kommunen att exploatören skulle utföra. 120,121   

 

Naturmarken skulle enligt genomförandebeskrivningen skötas på ett sådant vis att allmänheten 

skulle kunna nyttja den.122 

 

I detaljplanen har kommunen angett följande användning av allmänna platser ”genomfart”, 

”lokalväg” och ”natur”. De har endast använt sig av utformningsbestämmelsen ”gång”. 123 

                                                 
114 Plankarta sid.1 tillhörande detaljplan Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl., se bilaga F sid.F11 
115 Genomförandebeskrivning sid.6 tillhörande detaljplan Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl., se bilaga F sid.F3 
116 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl. 
117 Genomförandebeskrivning sid.9 tillhörande detaljplan Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl., se bilaga F sid.F4 
118 Planbeskrivning sid.6 tillhörande detaljplan Mollösund tätort, Tången 3:32 m fl., se bilaga F sid.F1 
119 Genomförandebeskrivning sid.9 tillhörande detaljplan Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl., se bilaga F sid.F4 
120 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl., se bilaga F sid.F2 
121 Genomförandebeskrivning sid.6 tillhörande detaljplan Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl., se bilaga F sid.F3 
122 Genomförandebeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl., se bilaga F sid.F2 
123 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl., se bilaga F sid.F4 
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Förrättningsakter  

Inom detaljplaneområdet har det bildats två gemensamhetsanläggningar. Tången GA:6 har bildats 

med ändamålet väg. Förrättningslantmätaren har föreskrivit att vägarna skall vara farbara året om 

och ha en beläggning av hårdgjord yta.124 Tången GA:8 har bildats med ändamålen naturområde, 

belysning och gång, det skall underhållas på ett sådant sätt att ett normalt skick går att 

upprätthålla.125 Båda gemensamhetsanläggningarna skall inrättas i enlighet med detaljplanen för 

området.126 Förrättningslantmätaren ansåg att krav i AL för bildande av 

gemensamhetsanläggningarna var uppfyllda.127 Efter yrkande från sakägare har 

samfällighetsförening bildats för gemensamhetsanläggningarna.128 

 

Besiktning 

De allmänna platserna i området var fullt utbyggda. Vägarna hade en bredd på 3,5-4 m var 

asfaltsbelagda och belysning fanns. Vägbom fanns ej. Naturområdena bestod utav berg i dagen 

och mindre buskar.  

5.1.5.1 Diskussion Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl.   

 

Kommunen har reglerat relativt mycket hur de vill att de allmänna platserna skall utformas i 

genomförande- och planbeskrivningen. Dock har de inte använt sig av reglerande 

utformningsbestämmelser i detaljplanen som är det juridiskt bindande dokumentet. Den enda 

utformningen de har använt är ”gång” med beskrivningen ”gångväg”, vilket inte säger något om 

hur gångvägen skall utformas. De nämner i genomförandebeskrivingen att de angivna 

vägområdena inte skall tolkas som vägbredd. Detta upplägg innebär att kommunen hänskjuter 

ansvaret till hur de allmänna platserna skall utformas till förrättningslantmätaren.  

 

Förrättningslantmätaren har i förrättningen använt sig av detaljplanen som förrättningskarta, 

vilket innebär att anläggningarna blir utförda i enlighet med detaljplanen. Förrättningslantmätaren 

har endast beslutat att vägarna skall anläggas med hårdgjort yta och på så sätt överlämnat ansvaret 

till den som skall bygga ut anläggningarna som skall ingå i gemensamhetsanläggningen. I detta fall 

är det exploatören som enligt genomförandebeskrivningen skall bygga ut områdets allmänna 

platser.  

 

I genomförandebeskrivningen står det även att ett exploateringsavtal har upprättats och på så sätt 

har kommunen påverkat hur området skall utformas. Att reglera utformningen i 

exploateringsavtalet strider ej mot lagen. Det kan dock diskuteras om den demokratiska 

processen i detaljplaneläggningen äventyras då exploateringsavtalet tecknas mellan exploatör och 

kommun utan att fastighetsägare kan yttra sig. 

 

                                                 
124 Akt 1421-P64 Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl., BE1 sid. 1 (5/201), se bilaga F sid.F5 
125 Akt 1421-P64 Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl., BE1 sid. 6 (10/201), se bilaga F sid.F6 
126 Akt 1421-P64 Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl., BE1 sid. 7 (11/201), se bilaga F sid.F7 
127 Akt 1421-P64 Mollösunds tätort Tången 3:32 m fl. Aktbilaga PR2 sid. 3 (15/201), se bilaga F sid.F9 
128 Akt 1421-P64 Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl. Aktbilaga PR2 sid. 5 (17/201), se bilaga F sid.F10 
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Förrättningslantmätaren har inte angett hur naturmarken skall skötas, dock anser vi att det inte 

bör vara några problem då naturmarken består av sådan natur som inte kräver någon skötsel. 

Tillgängligheten för allmänheten är god i området. Gångvägar ut till naturområdena var anlagda.  

 

Vi anser att områdets allmänna platser har byggts ut i enlighet med både kommunens intention 

och förrättningsakten. 

 Del av Henåns tätort, Högeliden 1:6 m fl.  5.1.6

Detaljplanen vann laga kraft 1991.129 Marken inom planområdet var delvis privatägd och delvis 

kommunägd innan området detaljplanelades.130 Syftet med detaljplanen var att möjligöra 

bostadbebyggelse inom området.131  

Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet i plankartan utan att särskilda skäl för detta finns 

redovisade i genomförande- eller planbeskrivning. Planområdet var delvis utbyggt när 

besiktningen genomfördes. 

 

Detaljplan, genomförande- och planbeskrivning  

I planbeskrivningen har kommunen uttryckt att de vill att den centrala vägen genom 

exploateringsområdet skall ha en bredd på 4,5m samt att det skall finnas en gc-väg med en bredd 

på 2,5m. Kommun vill även att det skall finnas ett grässtråk på 1m som skiljer av vägen och gc-

väg. Kommunen beskrev även att de anser att fortsättningen på den centrala vägen ner mot 

byggrätterna som ger rätt att bygga friliggande hus skall ha samma vägbredd och att en trottoar på 

1,5m skall anläggas. De ansåg att svängen skall vara 6m bred.132  

 

I genomförandebeskrivningen har kommunen angett att exploatören skall utföra och bekosta 

samtliga gator, gångvägar och belysning. De nämnde även att befintliga Henåns vägförening skall 

ta över de allmänna platserna inom detaljplaneområdet för förvaltning när exploatören färdigställt 

dem. Kommunen ansåg att belysningsanläggning inom allmän plats skall överlåtas till dem själva 

för fortsatt drift.133 

 

I detaljplanen har kommunen använt sig av följande användningsbestämmelser; ”Lokalgata”, ”P-

plats” och ”Natur”. Kommunen har endast valt att använda sig av utformningen ”Föreskriven 

höjd över nollplanet ”för de allmänna platserna.134 

 

Förrättningsakt 

Fastigheterna inom detaljplaneområdet har anslutit sig till den befintliga 

gemensamhetsanläggningen Henån GA:1 genom en ombildning innan detaljplaneområdet byggts 

ut. Förrättningslantmätaren har beslutat att vägarna på allmän plats inom detaljplaneområdet skall 

ingå i gemensamhetsanläggningen efter att de har byggts ut.135  

 

                                                 
129 Plankarta sid.1 tillhörande detaljplan Del av Henåns tätort, Högeliden 1:6 m fl., se bilaga G sid.G5 
130 Planbeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Henåns tätort, Högeliden 1:6 m fl. 
131 Planbeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Henåns tätort, Högeliden 1:6 m fl. 
132 Planbeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan Del av Henåns tätort, Högeliden 1:6 m fl., se bilaga G sid.G1 
133 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Henåns tätort, Högeliden 1:6 m fl., se bilaga G sid.G1 
134 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Del av Henåns tätort, Högeliden 1:6 m fl., se bilaga G sid.G2 
135 Akt 1421-95/69 Del av Henåns tätort Aktbilaga D sid. 2 (36/237), se bilaga G sid.G2 
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Lantmätaren har noterat i protokollet att närvarande sakägare under sammanträde tyckt att 

vägföreningen bör bygga ut parkeringen som är belägen på allmän plats i detaljplanen för Del av 

Henåns tätort, Högeliden 1:6 m fl. för att slippa lastbilar inom Nävrekärrsområdet som ligger 

utanför den aktuella detaljplanen. Förrättningslantmätaren ansåg att det inte var föreningen som 

skulle stå för utbyggnaden av parkeringen då den ingår i exploatörsområdet som ännu inte byggts 

ut. Förrättningslantmätaren nämnde även att det är oklart när området kommer att bebyggas.136 

Förrättningslantmätaren har inte nämnt något om att väsentlighets- och båtnadsvillkoret prövats i 

ombildningen. 

 

Besiktning 

Den centrala vägen genom området hade byggts ut med en körbanebredd på 4,5m och var 

asfalterad. Parallell gc-väg var också anlagd, asfalterad och hade en bredd på 2,5m. Ingen 

avskiljande gräsyta mellan dem fanns. Fortsättningen av den centrala vägen ner mot byggrätterna 

till de friliggande husen var inte utbyggd, byggrätterna var inte heller utnyttjade.  Parkeringen 

inom allmän plats var ej utbyggd. Naturen inom detaljplaneområdet bestod av blandskog. Vi 

ansåg att naturen var skräpig. Inga vägbommar fanns.  

5.1.6.1 Diskussion Del av Henåns tätort, Högeliden 1:6 m fl. 

 

I genomförande- och planbeskrivningen har kommunen utförligt beskrivit hur de anser att de 

allmänna platserna skall utformas samt vem som skall anlägga och förvalta dem. I detaljplanen 

har de knappt reglerat något gällande utformningen av de allmänna platserna, endast föreskriven 

höjd över nollplanet. Detta medför att förrättningslantmätaren får den avgörande rollen för hur 

de allmänna platserna skall utformas. Förrättningslantmätaren har dock inte angett något om hur 

de allmänna platserna skall se ut. I anläggningsförrättningen har förrättningslantmätaren angett att 

den centrala vägen och gång- och cykelvägen som löper genom området, parkeringen i det 

sydvästra hörnet av detaljplanen samt vägen ner till villatomterna skall ingå i Henån GA:1 efter 

att de har byggts ut och blivit godkända av Orust kommun. Ingen tid för när anläggningarna 

måste vara klara finns, vilket enligt AL 24§ 2 st. punkt 7 skall finnas i anläggningsbeslutet. 

Villatomterna inom området har ej byggts och är förmodligen förklaringen till varför vägen och 

gångbanan ner till dem inte har anlagts. Kommunens intentioner i genomförandebeskrivningen 

var att en gräsyta mellan väg och gc-väg skulle anläggas, detta har inte skett. Anledningen är 

antagligen att det inte nämnts i förrättningsakten.  

 

När vi gjorde besiktningen i området var naturen nedskräpad och såg ovårdad ut, trolig anledning 

är att skötseln av naturmarken ej är juridiskt reglerad.  

I genomförandebeskrivningen har kommunen ansett att vägföreningen skulle utföra och sköta 

parkeringen i det sydvästra hörnet av detaljplaneområdet, medan förrättningslantmätaren uttryckt 

att exploatören i området skall anlägga den. Kontentan av detta är att ingen parkering har byggts 

ut.  Tillgängligheten för allmänheten är god i området. 

 

                                                 
136 Akt 1421-95/69 Henåns tätort Protokoll 1 sid. 3 (12/237), se bilaga G sid.G3 
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 Del av Hals 2:41, Halse Nabb 5.1.7

Detaljplanen vann laga kraft 2007.137 All mark inom planområdet var helt privatägd innan 

området detaljplanelades.138 Syftet med detaljplanen var att möjligöra bostadsbebyggelse inom 

området.139  

Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet i plankartan utan att särskilda skäl för detta finns 

redovisade i genomförande- eller planbeskrivning. Planområdet var utbyggt när besiktningen 

gjordes. 

 

Detaljplan, genomförande- och planbeskrivning  

Kommunens intentioner i genomförandebeskrivningen var att exploatören skulle bygga ut all 

allmän plats inom området. För driften av lokalvägar skulle befintlig samfällighetsförening 

ansvara och för gc-väg, gångväg och naturområde skulle nybildad samfällighetsförening 

ansvara.140 

 

I genomförandebeskrivning nämndes att lokalvägars bredd skulle uppgå till 4-4,5 m exklusive 

behövligt stödområde. Gc-vägar skulle ha en bredd på 2,5 m och gångvägar en bredd på 2 m. 

Samtliga lokal-, gc- och gångvägar skulle ha en asfaltsbeläggning samt förses med belysning.141 

 

Ett principförslag för vägar har upprättats av konsultfirma vilken skall ligga till grund för 

utbyggnaden av vägnätet.142 

I genomförandebeskrivningen upplystes om att ett exploateringsavtal skulle upprättas mellan 

kommunen och exploatören. I exploateringsavtalet skulle standard för och utförande av vägar 

regleras, samt när utbyggnad skulle ske.143 I genomförandebeskrivningen angavs att vägområdena 

som läggs ut i detaljplanen ej skall tolkas som vägbredd utan representerar område där vägar skall 

inrymmas. Genomförandebeskrivningen angav också att plushöjder över nollplanet skall vara den 

enda utformningsbestämmelsen för de allmänna platserna i detaljplanen.144 

Naturområdena skulle enligt genomförandebeskrivning skötas på ett sådant sätt att allmänheten 

skulle kunna nyttja naturen och passera områdena utan hinder.145,146  

 

I detaljplanens planbestämmelser angavs ”lokalväg”, ”gc-väg”, ”gång” och ”natur” som allmän 

plats. Den enda utformningsbestämmelsen av allmän plats var angiven plushöjd över nollplanet.  

Under administrativa bestämmelser fanns bestämmelser om att bygglov ej ges förrän vägarna i 

området är utbyggda och godkända av Orust kommun.147 

 

                                                 
137 Plankarta sid.1 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:41, Halse Nabb, se bilaga H sid.H11 
138 Planbeskrivning sid.6 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:41, Halse Nabb 
139 Planbeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:41, Halse Nabb 
140 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:41, Halse Nabb, se bilaga H sid.H1  
141 Genomförandebeskrivning sid.10 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:41, Halse Nabb, se bilaga H sid.H3  
142 Genomförandebeskrivning sid.10 tillhörande detaljplan Del av Hals2:41, Halse Nabb, se bilaga H sid.H3  
143 Genomförandebeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:41, Halse Nabb, se bilaga H sid.H2  
144 Genomförandebeskrivning sid.10 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:41, Halse Nabb, se bilaga H sid.H3  
145 Planbeskrivning sid.15 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:41, Halse Nabb, se bilaga H sid.H4 
146 Genomförandebeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:41, Halse Nabb, se bilaga H sid.H2  
147 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Del av Halse Nabb 2:41, Halse Nabb, se bilaga H sid.H4 
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Förrättningsakter 

Gemensamhetsanläggning har bildats för all naturmark utlagd som allmän plats i detaljplanen.148 I 

anläggningsbeslutet fanns inget nämnt om hur naturområdena skall skötas. I redogörelsen i 

protokollet angavs att väsentlighet och båtnadsvillkoren enligt AL är uppfyllda, men ingen 

förklaring gavs till hur de var uppfyllda.149 

Förrättning pågår för bildande av gemensamhetsanläggning för detaljplaneområdets vägar. 

 

Besiktning 

All allmän plats i planområdet var utbyggd. Vägarna var asfalterade, hade en bredd på 4-4,5m 

samt belysning. Gång- och cykelvägarna hade en bredd på 2,5m, en var asfalterad och en var 

belagd med grus. Ingen vägbom fanns. 

5.1.7.1 Diskussion Del av Hals 2.41, Halse Nabb  

 

Vägarnas bredd och beläggning stämmer till största delen överens från genomförande- och 

planbeskrivning till hur det såg ut vid besiktningen. Avvikelsen är att en av gc-vägarna är belagd 

med grus istället för asfalt som var angivet i genomförandebeskrivningen. Jämförelse med 

förrättningsakt var inte möjlig eftersom anläggningsförrättningen för vägarna i området 

fortfarande pågår. 

 

Ansvarfördelningen som presenterades i genomförandebeskrivningen har följts.  

I genomförandebeskrivningen sägs att naturområdena skall vara tillgängliga för allmänheten. 

Gemensamhetsanläggning har bildats för naturområdena där endast fastigheter inom 

detaljplaneområdet har del i och därmed ansvar för skötsel av området. Vi anser att det är oklart 

om det verkligen är mer väsentligt för en fastighet inom detaljplaneområdet att ingå i 

gemensamhetsanläggningen, än en fastighet i närområdet som enligt genomförandebeskrivningen 

kan komma att använda naturområdena för att nå strandområdena. 

 

Kommunen har relativt utförligt visat sina intentioner för allmän platsmark i genomförande- och 

planbeskrivning samt kompletterat med hänvisningar till andra dokument. I den juridiskt 

bindande detaljplanen har kommunen använt sig av påtryckningsmedlet att villkora bygglov med 

att vägarna skall vara utbyggda och godkända. När kommunen använder krav på att vägarna skall 

vara godkända anser vi att de inte kan kräva mer än att vägarna skall stämma med detaljplanen. 

 

Utformingen av den allmänna platsen blev som kommunen ville. Vi antar att det till stor del 

beror på kommunens påtryckningsmedel i detaljplanen men också på att exploateringsavtal har 

upprättats mellan kommun och exploatör. Gemensamhetsanläggningen för väg bildas efter att 

vägarna är anlagda och därför har inte anläggningsförrättningen någon påverkan på hur vägarna 

kommer vara utformade. I förrättningsakten för gemensamhetsanläggning bildad för natur finns 

inga beslut om hur skötseln skall utföras, detta innebär att delägarna i gemensamhetsanläggningen 

får avgöra standarden på skötseln. Tillgängligheten för allmänheten till allmän plats var god.   

  

                                                 
148 Akt 1421-1351, Halse Nabb BE1 sid.14 (19/79), se bilaga H sid.H5 
149 Akt 1421-1351 Del av Hals 2:41 Halse Nabb PR2 sid.1 (28/79), se bilaga H sid.H6 
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 Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen 5.1.8

 
Detaljplanen vann laga kraft 1993.150 Marken inom planområdet var delvis privatägd och delvis 

kommunalägd innan området detaljplanelades.151 Syftet med detaljplanen var att möjligöra en 

fortsatt bostadsbebyggelse samt att skapa en hållbar va-lösning inom området.152  

Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet i plankartan utan att särskilda skäl för detta finns 

redovisade i genomförande- eller planbeskrivning. Planområdet var utbyggt när besiktningen 

genomfördes. 

 

Detaljplan, genomförande- och planbeskrivning  

I planbeskrivningen redovisade kommunen sina önskemål för utformningen av gator och gc-

vägar. Den befintliga centrala vägen skulle upprustas samt förlängas in i detaljplaneområdet och 

bilda uppsamlingsgata för området. Ett 1m brett grönstråk skulle skilja centrala vägen och gc-väg 

åt. Den centrala vägen skulle ha en bredd på 5m och gc-vägen skulle ha en bredd på 2,5m.153 För 

övriga gator och gcm-vägar hänvisades till Gatuutredning.154 Vägarnas beläggning och utformning 

av allmän plats natur kommenterades ej i planbeskrivningen eller genomförandebeskrivning. 

 

I genomförandebeskrivningen har kommunen beskrivit hur de anser att ansvarfördelningen 

gällande iordningsställandet och driften av de allmänna platserna i området skall bli. Kommunen 

skulle ansvara för gatunätets iordningställande. Ansvaret för drift och underhåll skulle Centrala 

Svanesunds Vägförening ha, med undantag för en mindre gemensamhetsanläggning som föreslås 

bildas för vägsträcka i områdets sydöstra del.155 

Centrala Svanesunds Vägförening föreslogs även bli den ansvarige för all allmän plats natur i 

planområdet. Lekplatser på allmän plats skulle grovplaneras av kommunen och byggas ut av de 

boende i området.156  

 

Kommunen visade sina intentioner för de fastighetsrättsliga frågorna i 

genomförandebeskrivningen. Gemensamhetsanläggning föreslogs bildas för ett centralt 

ängsområde. Eftersom Centrala Svanesunds vägförenings verksamhetsområde utökas föreslogs 

ny förrättning enligt EVL. Kommunen skulle enligt genomförandebeskrivningen initiera de båda 

förrättningarna. De övriga förrättningar som enligt anläggningslagen kunde komma att behövas 

skulle de berörda fastighetsägarnata initiera.157 

Kommunen har angivit ”Lokalgata”, ”P-plats”, ”Natur1- Naturområde, gång- och cykelvägar får 

anordnas”, ”Natur 2- Naturområde som bibehålles helt orört. Anläggningar av typ gångvägar, 

hopptorn, grillplatser etc. får ej anordnas”, ”Gångväg”, ”Gc-väg”, ”Lekplats” och ”Busshållplats” 

som markanvändning för allmänna platser i detaljplanen.158 

 

                                                 
150 Plankarta sid.1 tillhörande detaljplan Del av Svanesundstätort, Änghagen norra delen, se bilaga I sid.I9 
151 Planbeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Svanesundstätort, Änghagen norra delen  
152 Planbeskrivning sid.2 tillhörande Del av Svanesundstätort, Änghagen norra delen  
153 Planbeskrivning sid.7 tillhörande detaljplan del av Svanesundstätort, Änghagen norra delen, se bilaga I sid.I1 
154 Planbeskrivning sid.8 tillhörande detaljplan del av Svanesundstätort, Änghagen norra delen, se bilaga I sid.I1  
155 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen, se bilaga I sid.I1 
156 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen, , se bilaga I sid.I1 
157 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen, se bilaga I sid.I2 
158 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen, se bilaga I sid.I3 
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Förrättningsakter 

Förrättningen som skett är en omprövning av existerande Orust Svanesund GA:1 där all allmän 

plats i detaljplaneområdet förts in159. 

Ansvaret för och bedömning av skötseln av dessa nytillkomna områden lades på 

anläggningssamfälligheten, Centrala Svanesunds vägförening. Reglering av tänkt skötsel fanns 

formulerade i akten genom föreskrivning om att röjning av skog, öppethållande av markerna 

genom exempelvis gräsklippning och slåtter samt åtgärder för att hålla parkmark i ett ordnat och 

städat skick.160 Ingen bestämning kring vägarnas bredd eller beläggning fanns. I protokollet 

redogjordes för väsentlighet och båtnadsvillkoren i AL och det konstaterades att dessa var 

uppfyllda.161 

 

Besiktning 

Den centrala vägen hade en körbana 4,5m och den parallella gc-vägens bredd var 1,5m. Vägarna 

avskildes av ett grönstråk på 1m. Beläggningen på både väg och gc-väg var asfalt. Vägen var 

försedd med vägbulor och belysning.  

Övriga lokalgators körbanor var asfalterade och 4m breda. Även här fanns vägbulor och 

belysning, men ingen trottoar. Övriga gc-vägar var 2m breda, belagda med asfalt och utrustade 

med belysning. Gångvägar i området hade 2m bredd, var asfalterad och hade ingen belysning. 

Vändslinga för buss var utbyggd. Naturen såg välskött ut men lekplatsen var ej utbyggd. Inga 

vägbommar fanns.  

5.1.8.1 Diskussion Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen  

 

Kommunen har engagerat sig i planeringen för den allmänna platsen i detaljplaneområdet genom 

att visa sina intentioner utförligt i plan- och genomförandebeskrivning. Även planbestämmelserna 

har varit ingående.  

Utformningen av naturen styrdes till stor del i de juridiskt reglerande planbestämmelserna och 

förrättningsakten men utelämnades i genomförande- och planbeskrivning. Vad vi kunde se hade 

detta efterföljts i verkligheten med undantag för lekplatsen som ej iordningställts. Kommunens 

intention ifrån genomförandebeskrivningen om att de boende i området skulle iordningställa den 

hade inte uppfyllts. I förrättningsakten för gemensamhetsanläggningen står ingenting om 

lekplatsen. En slutsats man kan dra är att fastighetsägarna inte utför kostsamma åtgärder om de 

inte känner sig motiverade till detta och det inte är något som krävs av dem.  

Trots att inget om vägarnas utformning reglerades i förrättningen eller detaljplanen har 

kommunens intentioner gällande gatorna till största delen stämt. Förrättningen kan ha 

genomförts efter vägen anlagts. En avvikelse var att den centrala vägen blev 0,5m smalare än vad 

som föreslogs i genomförandebeskrivningen. Kommunen var den ansvarige för iordningställande 

av gatorna vilket kan förklara att deras intentioner till största del följdes.  

 

Genom en omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning anslöts all allmän plats mark i 

området till Orust Svanesund GA:1. Det bildades därför endast en gemensamhetsanläggning, i 

                                                 
159 Akt 1421-999 Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen Aktbilaga KA1 (3/43), se bilaga I sid.I7-I8 
160 Akt 1421-999 Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen Aktbilaga BE1 sid. 2 (7/43), se bilaga I sid.I5 
161 Akt 1421-999 Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen Aktbilaga PR2 sid. 2 (13/43), se bilaga I sid.I6 
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stället för flera som föreslogs i genomförandebeskrivningen, vilket är en lösning som man 

troligtvis kommit överens om vid konsultation med förrättningslantmätaren. 

Vi upplevde områdets naturområden som lättillgängliga. 
 

 Del av Svanvik 1:7, Tegen III 5.1.9

Detaljplanen vann laga kraft 2003.162 All mark inom planområdet var kommunalägd innan 

området detaljplanelades.163 Syftet med detaljplanen var att möjligöra bostadsbebyggelse.164  

Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet i plankartan utan att särskilda skäl för detta finns 

redovisade i genomförande- eller planbeskrivning. Planområdet var utbyggt när besiktningen 

genomfördes. 

 

Detaljplan, genomförande- och planbeskrivning 
I planbeskrivningen stod att området som skall planläggas tidigare använts till ströv- och 

passageområde. Detta föreskrev kommunen skulle bevaras även efter utbyggnaden i området 

genom att naturområden med gångvägar utlades i detaljplan. Inom dessa naturområden skulle 

enligt planbeskrivningen vissa träd och buskar skyddas via planbestämmelser.165 

Kommunen har i genomförandebeskrivingen nämnt att vägarnas körbanebredd skulle vara 4,5m 

och att trottoarerna skulle ha en bredd på 1,5m.166 Kommunen nämnde även att de skulle 

iordningställa vägarna och gc-vägar medan de övriga allmänna platserna skulle iordningställas av 

samfällighetsförening.167 Samma samfällighetsförening ansåg kommunen skulle stå för 

förvaltningen av vägar, gc-vägar och övrig allmän plats.168  

Kommunen har använt sig av ”Lokalväg” och ”Natur ”som markanvändningsbestämmelser för 

allmänna platser under planbestämmelser i detaljplanen. Under utformning av allmän platsmark 

anges ”lek” och ”gc-väg”. Under vegetationsbestämmelser av allmänplats anges ”n1 – gc-väg skall 

ha grusyta”, ”skog1-skogskaraktären talldominerad skog med lövinslag skall eftersträvas, alla 

grövre tallar sparas” samt ”skog2-skogskaraktären lövträdsdominerad skog skall eftersträvas, alla 

grövre träd sparas”.169 

 

Förrättningsakter  

Omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning där vägarna i området skall ingå har skett.170 

Vägarna skulle enligt beskrivningen ingås i gemensamhetsanläggningen först då de blivit 

asfalterade och godkända av styrelsen.171 I protokollet från förrättningen stod även att gångvägar 

och grönområden enligt gällande detaljplan skulle ingå i gemensamhetsanläggningen medan 

                                                 
162 Plankarta sid.1 tillhörande detaljplan Del av Svanvik 1:7, Tegen III, se bilaga J sid.J6 
163 Planbeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Del av Svanvik 1:7, Tegen III 
164 Planbeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Svanvik 1:7, Tegen III  
165 Planbeskrivning sid.8 tillhörande detaljplan Del av Svanvik 1:7, Tegen III, se bilaga J sid.J1 
166 Planbeskrivning sid.9 tillhörande detaljplan Del av Svanvik 1:7, Tegen III, se bilaga J sid.J2  
167 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Svanvik 1:7, Tegen III, se bilaga J sid.J2 
168 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Svanvik 1:7, Tegen III, se bilaga J sid.J2 
169 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Del av Svanvik 1:7, Tegen III, se bilaga J sid.J3 
170 Akt 1421-534 Del av Svanvik 1:7, Tegen III Aktbilaga PR1 sid.2 (7/31), se bilaga J sid.J5  
171 Akt 1421-534 Del av Svanvik 1:7, Tegen III Aktbilaga BE1 sid.1 (5/31), se bilaga J sid.J4 
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lekplats ej skulle ingå.172 I anläggningsbeslutet stod att beslut skall tas enligt karta och 

beskrivning.173  

 

Besiktning  

All allmän plats i området var utbyggd förutom en lekplats. Vägarna inom området var asfalterade 

och hade en körbanebredd på 4,5m, trottoarerna var asfalterade och hade en bredd på 1,5m. 

Gång- och cykelvägarna var asfalterade. Parkeringsplatserna var asfalterade och välskötta. 

Naturmarken var röjd och grövre träd fanns kvar. Inga vägbommar fanns 

5.1.9.1 Diskussion Del av Svanvik 1:7, Tegen III 

 

Vägarna är utformade som kommunen anger i genomförandebeskrivningen, detta antagligen för 

att kommunen själva byggde ut vägarna i området. Noterbart är dock att gc-vägarna som är 

utlagda med utformningsbestämmelsen ”n1 – gc-väg skall ha grusyta” är asfalterade.  

I genomförandebeskrivningen har kommunen varit tydliga med att naturstråket inom området är 

viktigt för de boende men också för allmänheten. Kommunen avsa sig huvudmannaskapet utan 

förklaring men reglerade ändå utformnigen av naturstråket genom att i detaljplanen ha relativt 

styrande utformningsbestämmelser.  

 

Att grönområden skulle ingå i gemensamhetsanläggningen står i protokollet i förrättningsakten 

men i anläggningsbeslutet står det att gemensamhetsanläggningen skall bildas enligt karta och 

beskrivning, där grönområdena utelämnats. Detta innebär att grönområdena inte ingår i 

gemensamhetsanläggningen. Grönområdena såg ändock ut att vara välskötta, vilket kan bero på 

att de boende i området tror att de ingår i gemensamhetsanläggningen. 

  

Lekplatsen som inte skulle ingå i gemensamhetsanläggningen har heller inte byggts ut.  Det finns 

inte några påtryckningsmedel för kommunen för att få lekplatsen utbyggd, genom det enskilda 

huvudmannaskapet är det upp till fastighetsägarna i området.   

I förrättningsakten finns inget nämnt om parkeringsplatserna, de var välskötta så de verkar 

förvaltas på något vis men hur har vi inte kunnat urskilja.  

Tillgängligheten för allmänheten var god i området. 

 

 Del av Hals 2:2, Storemyren  5.1.10

Detaljplanen vann laga kraft 2000.174 All mark inom planområdet var kommunalägd innan 

området detaljplandelades.175 Syftet med detaljplanen var att möjligöra bostadsbebyggelse.176  

Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet i plankartan utan att särskilda skäl för detta finns 

redovisade i genomförande- eller planbeskrivning. Planområdet var utbyggt när besiktningen 

utfördes. 

                                                 
172 Akt 1421-534 Del av Svanvik 1:7, Tegen III Aktbilaga PR1 sid.1 (6/31), se bilaga J sid.J5 
173 Akt 1421-534 Del av Svanvik 1:7, Tegen III Aktbilaga PR1 sid.2 (7/31) , se bilaga J sid.J5  

 
174 Plankarta sid.1 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:2, Storemyren,, se bilaga K sid.K10 
175 Planbeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:2, Storemyren  
176 Planbeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:2, Storemyren  
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Detaljplan, genomförande- och planbeskrivning 
Kommunen har i genomförandebeskrivningen nämnt att exploatören i området är ansvarig för 

iordningställandet av gatorna inom detaljplaneområdet. Mölneby-Hals samfällighetsförening och 

Skogslyckans vägförening skulle överta driftansvaret efter att exploatören färdigställt 

anläggningarna.177 Kommunen har även ansett att exploatören skall ansöka om 

anläggningsförrättning.178 

Allmänna platser som har använts i detaljplanen är ”Naturmark”, ”Parkering” och ”Lokaltrafik”. 

Endast ”gång” fanns som utformning för allmän plats i detaljplanen.179 

 

Förrättningsakter 

De fastigheter som är belägna i den västra delen av detaljplaneområdet har anslutits till den 

befintliga gemensamhetsanläggningen Mölneby-Hals GA:2 och de fastigheter som ligger i den 

östra delen har fått del i den befintliga gemensamhetsanläggningen Svanesund GA:2. 

I gemensamhetsanläggningen Mölneby-Hals GA:2 ingick väg, parkerings- och vändplats samt 

grönområden. Vägen skulle ingå i gemensamhetsanläggingen i befintligt skick, parkerings- och 

vändplats skulle anläggas inom fem år från att anläggningsbeslutet vunnit laga kraft.180,181 

Under ett sammanträde har förrättningslantmätaren disktuterat vägarnas standard inom Mölneby-

Hals GA:2 sektion II. Förrättningslantmätaren anser att det inte är någon nämnvärd skillnad på 

de vägarna inom sektion II och de vägar som skall tillkomma, trots att de vägarna som skall 

tillkomma är grusbelagda och de som redan ingår är asfalterade. De närvarande kommer överens 

om att de fastigheter som ligger kring vägen som är grusad skall står för en standardförbättring av 

denna. En överenskommelse har upprättats som de berörda fastighetsägarna har 

undertecknat.182,183 

I gemensamhetsanläggningen Svanesund GA:2 beslutar förrättningslantmätaren att vägbana, 

diken, slänter, vändplatser och vägbelysning skall ingå i gemensamhetsanläggningen i befintligt 

skick. Vägarna skall vara körbara året om. Vägen som går upp till vändplatsen i den östra delen 

skall ingå i gemensamhetsanläggningen efter att den byggts ut inom två år från att 

anläggningsbeslutet vunnit laga kraft. 184, 185 

 

Besiktning 

Detaljplaneområdets vägar var utbyggda och hade en bredd om 4m. I den västra delen var vägen 

grusbelagd och i östra delen var vägen belagd med asfalt. Gångvägen emellan områdena var 

belagd med grus. Hela detaljplaneområdets allmänna platser var i bra skick. Vägbom fanns ej.  

5.1.10.1 Diskussion Del av Hals 2:2, Storemyren  

 

De allmänna platserna var utbyggda i enlighet med kommunens intensioner, kommunen har dock 

varit restriktiv med hur de vill att området skall utformas i plan- och genomförandebeskrivningen 

                                                 
177 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:2, Storemyren, se bilaga K sid.K1  
178 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:2, Storemyren, se bilaga K sid.K1  
179 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:2, Storemyren, se bilaga K sid.K1  
180 Akt 1421-806 Del av Hals 2:1, Storemyren aktbilaga BE1 sid.1 (6/32), se bilaga K sid.K2 
181 Akt 1421-806 Del av Hals 2:1, Storemyren aktbilaga BE1 sid.2 (7/32), se bilaga K sid.K2 
182 Akt 1421-806 Del av Hals 2:1, Storemyren aktbilaga PR1 sid.1 (8/32), se bilaga K sid.K3 
183 Akt 1421-806 Del av Hals 2:1, Storemyren aktbilaga PR1 sid.2 (9/32), se bilaga K sid.K4 
184 Akt 1421-318 Del av Hals 2:1, Storemyren AB1 sid. 1 (4/48), se bilaga K sid.K6 
185 Akt 1421-318 Del av Hals 2:1, Storemyren AB1 sid. 2 (5/48), se bilaga K sid.K7 
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samt i detaljplanen. Förrättningslantmätarna har inte heller angett hur anläggningarna skulle 

utformas i omprövningen. Förrättningslantmätaren har även missat att ta med förrättningskartan 

vid omprövningen av Mölneby-Hals GA:2, vilket gör att förrättningen blir svårtolkad. Vi anser 

att både den östra och västra delen av detaljplaneområdet skulle haft del i gångvägen emellan 

områdena, eftersom samtliga fastighetsägare i området har nytta av den. I detaljplanens västra del 

har ingen standardförbättring gjorts från grusbeläggning till asfalt som omkringliggande 

fastighetsägare skulle bekosta enligt förrättningsakten. 

Detaljplaneområdet består inte av någon natur mer än de gångvägrar som ligger på naturmark.  

Tillgängligheten för allmänheten är god i området, inga vägbommar eller andra utestängande 

anordningar finns och gångväg ut till naturområden utanför planområdet finns. 

5.2 Sammanfattande diskussion Orust Kommun  

 

Ett politiskt beslut reglerar att samtliga detaljplaner inom Orust kommun skall ha enskilt 

huvudmannaskap.186 Huvudregeln enligt NPBL 4 kap 7 § är att kommunalt huvudmannaskap 

skall användas för de allmänna platserna i detaljplaner. Om enskilt huvudmannaskap används 

skall särskilda skäl för detta finnas för den aktuella planen. Att fatta ett politiskt beslut om att 

enskilt huvudmannaskap skall användas för samtliga detaljplaner i kommunen anser vi inte 

uppfyller lagens krav på att de särskilda skälen skall prövas för varje detaljplan. Inga särskilda skäl 

för val av huvudmannaskap har angetts i de granskade dokumenten.  

Det politiska beslutet är grundat på att Orust är en liten kommun med begränsade ekonomiska 

resurser och att det finns en tradition av att använda sig av enskilt huvudmannaskap i 

kommunen.187 

 

De flesta allmänna platserna i de detaljplaner som har granskats har byggt ut i enlighet med 

kommunens intentioner.  

Exempel på avvikelse är att en lekplats och en parkering som skulle anläggas på allmän plats inte 

utförts. I dessa fall hade kommunen i plan- och genomförandebeskrivningarna lagt ansvaret för 

utförandet på fastighetsägarna. I vissa områden har mindre standardförbättringar skett vid 

utbyggnaden jämfört med kommunens intentioner som exempelvis asfaltsbeläggning istället för 

grus. När det funnits en större exploatör (som inte varit kommunen) i planområdena har 

exploateringsavtal mellan exploatör och kommun upprättats. Kommunen har i dessa fall kunnat 

förhandla fram utformningen av de allmänna platserna i avtalet och på så sätt har resultatet blivit 

enligt kommunens intentioner. 

 

Kommunen uppger att de till viss del använder sig av påtryckningsmedel i form av ”lov med 

villkor” i detaljplanerna för att få en fungerande infrastruktur.188 Exempel på detta har vi funnit i 

detaljplanerna för Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. och Del av Hals 2:41, Halse Nabb.  

Kommunen har i regel visat omfattande intentioner i plan- och genomförandebeskrivningarna, 

dock har de ej valt att säkerställa sina intentioner i detaljplanen som är det juridiskt bindande 

                                                 
186-187 Karlsson, Rickard; planarkitekt på Orust kommun, Henån, Intervju 2012-04-18. 
 
 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

 55 

dokumentet. I de genomförandebeskrivningar som är granskade i kommunen finns det i åtta av 

tio beskrivet hur kommunen vill att de allmänna platserna i området skall utformas. I de åtta 

genomförandebeskrivningar som har utformningsönskemål benämndes allmän plats för vägar 

och gc-vägar i samtliga, medan naturområden endast benämndes i två av dessa.  

 

Kommunen uppger att de endast styr utformningen av allmänna platser i detaljplanen genom att 

ange lokalisering och bredd, i övrigt regleras utformning av allmänna platser i vägutredningar. 

Det finns en uppfattning i kommunen om att de inte kan styra beläggning och annan utformning 

i detaljplanen.189 Dock anser vi att påståendet är tveksamt då det i lagkommentar till NPBL står 

att utformningsbestämmelser gällande sådant som påverkar kostnader för anläggandet och drift 

av de allmänna platserna får upprättas. 

Kommunen har utformningsbestämmelser för de allmänna platserna i sju av tio detaljplaner som 

granskats. Dock är dessa mycket knapphändiga då de mestadels anger att vissa anläggningar som 

gångväg skall finnas men inte hur de allmänna platserna skall utformas. Endast i två av 

detaljplanerna har kommunen valt att utförligt reglera hur allmän plats natur skall utformas. 

Dessa naturområden har införlivats i gemensamhetsanläggningar. I tre av de granskade 

detaljplanerna har naturen inte infogats i några gemensamhetsanläggningar och därmed lämnats 

oreglerade. Utformningen av vägar och gc-vägar har i de flesta detaljplaner lämnats oreglerade.  

Gemensamhetsanläggning för vägar på allmän plats inom detaljplanerna har bildats i nio av de tio 

områden som granskats. För den detaljplan där gemensamhetsanläggning ännu inte bildats för 

vägändamål och natur pågår lantmäteriförrättning för att införliva vägar och naturområde i 

befintlig gemensamhetsanläggning. 

Kommunens planavdelning brukar föreslå att exploatörerna skall ansöka om 

anläggningsförrättning för att bilda gemensamhetsanläggning för de allmänna platserna innan 

avyttring sker.190  

Kommunen upplever att det är en stor spridning på hur de olika detaljplaneområdena förvaltas. 

Vissa områden är skräpiga, igenvuxna och dåligt underhållna. Troliga anledningar enligt dem är 

att samfällighetsföreningarna har begränsade ekonomiska tillgångar, särskilt om det har varit en 

hård vinter med mycket snöröjning.191 Av de områden vi granskat anser vi att ett naturområde 

varit skräpigt och dåligt underhållet. 

Vi anser att tillgängligheten till de allmänna platserna är god i de områden vi granskat.   

5.3 Stenungsunds Kommun 

Stenungsund kommun 

Stenungsunds kommun ligger öster om Tjörn och Orust på Sveriges västkust fem mil norr om 

Göteborg. Kommunen har 24 601 invånare (2012) och en yta på 254 km2. Väg E6 och 

Bohusbanan förbinder kommunen med Uddevalla i norr och Göteborg i söder. Utöver 

centralorten Stenungsund vid kusten består kommunen av ett antal småorter på landsbyggden. 

                                                 
 
190-189 Karlsson, Rickard; planarkitekt på Orust kommun, Henån, Intervju 2012-04-18. 
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De dominerande arbetsgivarna tillhör den petrokemiska industrin. Industrin har från 1960-talet 

lett till en betydande arbetskraftsinflyttning framförallt koncentrerad till 1970-talet. 192 

 

Stenungsunds kommun uppskattar att de har använt sig av enskilt huvudmannaskap i 20-40 % av 

de planer som upprättats från 1990 fram tills idag.  I kommunen finns till viss del en tradition av 

att använda sig av enskilt huvudmannaskap från byggnadsplaner med stor del fritidsbebyggelse. 
193 

 

I Stenungsunds kommun har fem detaljplaner med tillhörande handlingar valts ut och granskats, 

de detaljplaner som valts är; 

 

 Hallebäck, se bilaga L 

 Näs, se bilaga M 

 Västra Hallerna II, se bilaga N 

 Hamburg Södra, se bilaga O 

 Sävelycke – Timmervik, se bilaga P 

 

 Hallebäck  5.3.1

Detaljplanen vann laga kraft 2000.194 Marken inom detaljplaneområdet var helt privatägd innan 

området detaljplanelades.195 Planens syfte var att möjliggöra bostadsbebyggelse samt att bygga 

nytt reningsverk.196 Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet i plankartan utan att särskilda 

skäl för detta finns redovisade i genomförande- eller planbeskrivning. Området var delvis utbyggt 

när besiktningen gjordes. 

 

Detaljplan, genomförande- och planbeskrivning 
Kommunen har i genomförandebeskrivningen benämnt att ansvar- och kostnadsfördelning 

angående vägar inom området skall bestämmas vid förrättning.197 Kommunen har i 

planbeskrivningen nämnt att lokalgator skall ha en bredd på 6-8m.198  

I detaljplanens planbestämmelser angavs ”park”, ”natur”, ”lokalväg” samt ”gc-väg”. Det fanns 

inga utformningsbestämmelser.199  

 

Förrättningsakter 

Gemensamhetsanläggningen Hallebäck GA:2 har bildats för vägar, gc-vägar och grönområden 

för delar av planområdet. Vägarna och gc-vägar skulle enligt anläggningsbeslut vara grusbelagda. I 

anläggningsbeslutet gavs möjlighet till att uppföra lekplats på område utlagt som park i detaljplan 

                                                 
192 Stenungsund. http://www.ne.se/lang/stenungsund/315122, Nationalencyklopedin, (Hämtad 2012-04-26) 
193 Kragulj Berggren, Daniela; Fysisk planerare, Kramsjö, Mats; Civilingenjör Lantmäteri, Mark och exploatering, konsult på 
planavdelningen i Stenungsunds kommun, Stenungsund, Intervju 2012-04-12 
194 Planbeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Hallebäck  
195 Planbeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Hallebäck  
196 Planbeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Hallebäck  
197 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Hallebäck, se bilaga L sid.L1 
198 Planbeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan Hallebäck, se bilaga L sid.L1 
199 Planbestämmelser tillhörande detaljplan Hallebäck, se bilaga L sid.L1 
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och att vägarna skulle kunna beläggas med asfalt om deltagarna i anläggningen beslutar så.200 

Kraven enligt AL för att gemensamhetsanläggning skall få bildats har enligt anläggningsbeslutet 

uppfyllts för Hallebäck GA:2.201  

 

Besiktning 

Det röda området på förrättningskartan till höger ingår i den gemensamhetsanläggning 

(Hallebäck GA:2) som bildats inom detaljplanområdet. Körbanan för vägarna inom rödmarkerat 

området var 2,5-3m breda och grusbelagda. En av två gc-vägar var utbyggda, den blåmarkerade 

gc-vägen var inte utbyggd, medan den andra var 2m bred och grusbelagd. På parkområdet som 

ingår i gemensamhetsanläggningen fanns fotbollsmål på en gräsplan. Inga vägbommar fanns.  

 
     

202   203 
Park och naturområde utanför rödmarkerat område bestod av ängsmark. Reningsverket (längst 

ner till höger på kartorna) och den tänkta vägen fram till reningsverket hade inte byggts ut.  

5.3.1.1  

5.3.1.2 Diskussion Hallebäck  

Utformnigen av de allmänna platserna i denna plan har till största delen skett vid 

lantmäteriförrättningen. Kommunen har lämnat utformingen helt öppen då de ej reglerat mer än 

vad de olika områdena skall användas till och var de skall vara placerade.  

Själva syftet med planen var bland annat att ett reningsverk skulle byggas inom området. 

Genomförande- och planbeskrivningen handlar båda i huvudsak om reningsverket och utelämnar 

till stor del utformningen av de allmänna platserna. Vi får uppfattningen av att kommunen inte 

                                                 
200 Akt 1415-323 Hallebäck Aktbilaga BE1 sid. 1 (5/31), se bilaga L sid.L2 
201 Akt 1415-323 Hallebäck Aktbilaga PR2 sid. 2 (12/31), se bilaga L sid.L4 
202 Plankarta sid.1 tillhörande detaljplan Hallebäck, , se bilaga L sid.L5 
203 Akt 1415-323 Hallebäck Till Aktbilaga A (1/31) 
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har något intresse i hur de allmänna platserna skall utformas eller förvaltas. Inte heller i 

detaljplanen finns några utformningsbestämmelser angående allmän platserna.   

 

I genomförandebeskrivningen står det att vägarna skall utformas med en bredd på 6-8 m, 

vägbanan var i verkligheten ca 3m. Dock är det svårt att jämföra och se om kommunens 

intentioner med bredden blev verklighet då det ej står vad utöver vägbanan som skall ingå i den 

vägbredd som kommunen angav.  

Vägarna som ingår i den nybildade gemensamhetsanläggningen är utformade på det vis som står i 

anläggningsbeslutet. En av gc-vägarna som skulle ingå i gemensamhetsanläggningen är inte 

utbyggd och enligt anläggningsbeslut skulle anläggningen vara utbyggd inom två år från att 

beslutet vunnit laga kraft. Det har alltså inte skett fullt ut och rent juridiskt skulle hela 

anläggningsförrättningen kunna förfalla.   

 

Största delen av natur- och parkmark ingår inte i någon gemensamhetsanläggning och består utav 

ängsmark.  Eftersom de varken i genomförande- eller planbeskrivningen fanns något nämnt om 

hur natur eller park skulle utformas kan vi inte avgöra om kommunens intentioner har 

förverkligats. Att endast i detaljplanen benämna ett område som natur eller park utan att förklara 

innebörden känns vagt. Det hade varit intressant att veta vad kommunen hade tänkt sig för 

skillnad mellan natur och park eftersom vi på besiktningen inte såg någon skillnad på områdena.  

Allmänhetens tillgänglighet i området är god, det finns inga bommar eller liknande som stänger 

ute allmänheten från de allmänna platserna.  

 

  Näs  5.3.2

Detaljplanen vann laga kraft 1994.204 Syftet med detaljplanen var att möjligöra komplettering av 

befintlig bostadsbebyggelse.205  

Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet i plankartan utan att särskilda skäl för detta finns 

redovisade i genomförande- eller planbeskrivning. Planområdet var utbyggt när besiktningen 

utfördes. 

 

Detaljplan, genomförande- och planbeskrivning 
Enligt genomförandebeskrivningen skulle samfällighetsförening ansvara för både genomförande 

och drift av vägar och naturmark med gångvägar på allmänplatsmark.206 Kommunen hade för 

avsikt att upprätta ett exploateringsavtal, detta skulle dock inte reglera standard och utformning 

av de allmänna platserna.207 

 

Näs-Galteröns vägsamfällighet var sedan tidigare väghållare i detaljplaneområdet, men eftersom 

förändringar skett i området fanns enligt genomförandebeskrivningen behov av omprövning och 

ombildande till gemensamhetsanläggning.  I förrättning initierad av kommunen skulle vägarnas 

omfattning och standard bestämmas.208 Även grönområdena avsågs ingå i en 

                                                 
204 Plankarta sid.1 tillhörande detaljplan Näs, se bilaga M sid.M7  
205 Planbeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Näs 
206 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Näs, se bilaga M sid.M1 
207 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Näs, se bilaga M sid.M1 
208 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Näs, se bilaga M sid.M1 
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gemensamhetsanläggning.209 Genomförandebeskrivningen fastställde att vägområdet i planen ger 

utrymme för framtida vägförbättring. Denna skulle ske efter initiativ av berörd fastighetsägare 

eller väghållaren, vilket betyder den kommande samfällighetsföreningen för 

gemensamhetsanläggningen.210 Med vägförbättringar avsågs breddningar av vägar, rätning av 

kurvor samt ökade svängradier vid vägkorsningar. 211 I genomförandebeskrivningen sägs senare 

också att genomförandet av planförslaget kräver ny- och ombyggnad av vägnätet, för detaljer 

kring detta hänvisades till principförslag till gatu- och va-anläggningar.212  

I detaljplanen fanns ”Lokalväg - väg med sidoområde som ingår i lokalnätet”, ”Natur - 

Naturområde, lekområde mm inryms” och ”P-plats” som markanvändningsbestämmelser för 

allmänna platser under planbestämmelser i detaljplanen. Under utformning av allmän platsmark 

angavs ”Föreskriven höjd över nollplanet”, ”Lek – Lek och bollspel”, ”Gc-väg” samt ”Tillfart”. 

Av dessa markanvändnings och utformningsbestämmelser användes endast ”Lokalväg”, ”Natur” 

samt ”gc-väg” i plankartan.213  

 
Förrättningsakter 

Omprövning av befintliga gemensamhetsanläggningen Näs GA:1 har skett där större delen av 

vägarna i detaljplaneområdet har införlivats enligt förrättningskartan.214 Omprövning krävdes 

eftersom senaste förrättningen som behandlade Näs-Galteröns vägsamfällighet gjordes 1957 och 

ändrade förhållanden hade inträtt sedan dess215. 

I akten beslutades om förbud mot att sätta upp och behålla grind eller led för vägen.216 På 

förrättningskartan visades vilka vägar som avsågs beläggas med asfalt och vilka med grus. 217  

I övrigt reglerades inte standarden på vägarna i akten. På förrättningslantmätarens initiativ 

bildades samfällighetsförening för förvaltande av den nybildade Näs GA:1 sedan Näs-Galteröns 

vägsamfällighet upplösts vid omprövningen.218 I redogörelsen i protokollet angavs att väsentlighet 

och båtnadsvillkoren enligt AL är uppfyllda, men ingen förklaring gavs till hur de var uppfyllda. 

Näs GA:1 uppgavs inte strida mot gällande detaljplan.219. Mindre delar av den allmänna 

platsmarken för vägar i detaljplanen togs inte in i gemensamhetsanläggningen vid omprövningen, 

inget nämns om varför. 

 

Besiktning 

Vägarna i området var utbyggda enligt planen förutom ett vägavsnitt som skulle bildat genomfart 

genom den sydvästliga delen av planområdet.  

Vägarna i området upplevdes som smala, de var till största delen asfalterade och tre m breda. Inga 

vägbommar fanns. Några utfartsvägar var grusbelagda. Naturen bestod av skogsdungar och 

ängsmark som såg välskötta ut.  

 

                                                 
209 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan Näs, se bilaga M sid.M1-M2 
210 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan Näs, se bilaga M sid.M1-M2 
211 Genomförandebeskrivning sid.8 tillhörande detaljplan Näs, se bilaga M sid.M2 
212 Genomförandebeskrivning sid.8 tillhörande detaljplan Näs, se bilaga M sid.M2 
213 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Näs, se bilaga M sid.M2 
214 Akt 1415-571 Näs Aktbilaga KA1 (2/117), se bilaga M sid.M5 
215 Akt 1415-571 Näs Aktbilaga PR1 sid. 3 (28/117), se bilaga M sid.M5 
216 Akt 1415-571 Näs Aktbilaga BE1 sid. 3 (8/117), se bilaga M sid.M4 
217 Akt 1415-571 Näs Aktbilaga KA1 (2/117), se bilaga M sid.M5 
218 Akt 1415-571 Näs Aktbilaga PR1 sid. 6 (30/117), se bilaga M sid.M6 
219 Akt 1415-571 Näs Aktbilaga PR1 sid. 3 (28/117), se bilaga M sid.M5 
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5.3.2.1 Diskussion Näs 

 

Beläggningar på vägarna som bestämts i anläggningsförrättningen stämde i verkligheten.  

Några delar som var utlagda som allmänplatsmark för lokalväg i planen var inte intagna i 

gemensamhetsanläggningen. En av dessa delar, den som skulle bildat genomfart genom den 

syvästliga delen av planområdet, var inte utbyggd. I övrigt var vägarna befintliga innan området 

detaljplanelades. En möjlighet är att förrättningslantmätaren och de fastighetsägare vars 

fastigheter skulle ingå i gemensamhetsanläggningen kom överens under förrättningen om att 

denna bit väg var onödig och kostsam att anlägga och därför inte tagit med den. Här har alltså 

inte kommunens intentioner följts.  

 

Övriga vägavsnitt som inte var intagna i gemensamhetsanläggningen var utbyggda, kanske hade 

fastighetsägarna längst in på dessa vägar andra lösningar som till exempel servitutsrättighet för att 

säkra sina utfartsvägar. 

 

Eftersom detta är ett förtätningsområde där ingen större exploatör eller kommunen driver 

utbyggnaden av den allmänna platsen lämnas ansvaret för standardförbättringar till 

samfällighetsföreningen. I genomförandebeskrivningen ansåg kommunen att ett antal 

standardförbättringar av vägen krävdes, men den juridiskt reglerande detaljplanen ger endast 

möjlighet till det. Förrättningsakten talar bara om vilken vägbeläggning som skall finnas, vilket 

också stämde vid den okulära besiktningen.  

 

Vi bedömer att några standardförbättringar inte har genomförts då vägarna upplevdes smala. 

Detta tyder på att samfällighetsföreningen inte utfört det som föreslås i de rådgivande 

dokumenten, utan har gått på det som bestämts inom föreningen eller i anläggningsförrättningen.  

 
Naturen som i genomförandebeskrivningen föreslogs införlivas i en gemensamhetsanläggning har 

lämnats oreglerad. Skötseln för områdena där naturmark detaljplanelagts lämnas därmed till 

fastighetsägarna för dessa områden. Naturmarken i detta område kräver förmodligen ingen större 

arbetsinsats 

 

Vi upplevde planområdets naturområden som lättillgängliga och inga vägbommar hade satts upp, 

vilket dessutom hade förbjudits i anläggningsbeslutet. 

 

 Västra Hallerna II 5.3.3

Detaljplanen vann laga kraft 2006.220 Marken inom detaljplaneområdet var helt privatägd innan 

området detaljplandelades.221 Planens syfte var att möjliggöra förtätning och nybyggnation av 

bostadsbebyggelse.222 Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet och i 

                                                 
220 Plankarta sid.1 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II, se bilaga N sid.N19 
221 Planbeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II 
222 Planbeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II 
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genomförandebeskrivningen förkarat varför223. Området var helt utbyggt när den okulära 

besiktningen genomfördes. 

 

Detaljplan, genomförande- och planbeskrivning 
Kommunen avsa sig huvudmannaskapet med motiveringen att delägarna på detta viset gavs 

större möjlighet till påverkan om hur de allmänna platserna skulle utformas gällande beläggning 

och underhåll. Kommunen ansåg även att med enskilt huvudmannaskap skulle delägarna kunna 

områdesanpassa naturmarken och ha en lägre skötselnivå än vad som kunde ha skett om 

kommunen var huvudman.224  

I genomförandebeskrivningen angav kommunen hur de ansåg att de allmänna platserna skulle 

vara utformade, vägarna skulle ha en körbanebredd på 4,5m, ha beläggning och vissa sträckor 

skulle förses med trottoar.225 De ansåg även att gc-vägarna skulle ha en bredd på 3m, vissa skulle 

beläggas med asfalt medan andra skulle beläggas med grus, gångvägarana skulle beläggas med 

grus.226  

Exploateringsavtal skulle upprättas mellan kommunen och exploatören där utformingen av de 

allmänna platserna skulle regleras i enlighet med plan- och genomförandebeskrivningen.227  

Enligt genomförandebeskrivning skulle nybildad samfällighetsförening iordningställa en av 

vägarna samt två gc-vägar, övrig allmän plats skulle exploatören iordningställa.228 Kommunen 

ansåg även att gemensamhetsanläggningar skulle bildas för de allmänna platserna, dessa skulle 

förvaltas av samfällighetsföreningar.229,230 

Naturmarken skulle enligt genomförandebeskrivningen skötas på ett sådant vis att marken skulle 

kunna nyttjas för naturupplevelse för boende samt allmänheten.231 

I detaljplanen användes följande allmänplats ”Lokalväg”, ”Natur”, ”Gc-väg”, och följande 

utformningsbestämmelser; ”gång”, ”utfart”.232 

 

Förrättningsakter 

Sex gemensamhetsanläggningar har bildats i två anläggningsförrättningar där all allmänplats ingår. 

I den första anläggningsförrättningen bildades Äggestorp GA:6 som har ändamålet väg. Vägarna 

som skall ingå i gemensamhetsanläggningen skall ha en körbanebredd på 4,5m, vara asfalterade, 

vara farbara året runt samt vara trafiksäkra.233 Vägarana var befintliga när 

gemensamhetsanläggningen bildades.234 Äggestorp GA:7 har ändamålet väg. Gång och cykel-

vägar enligt förrättningskarta skall ingå.235 Äggestorp GA:8 har ändamålet naturmark, som skall 

                                                 
223 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II, se bilaga N sid.N2-N3 
224 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II, se bilaga N sid.N2-N3 
225 Planbeskrivning sid.18 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II, se bilaga N sid.N2 
226 Genomförandebeskrivning sid.10 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II, se bilaga N sid.N6-N7 
227 Genomförandebeskrivning sid.6 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II, se bilaga N sid.N5 
228 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II, se bilaga N sid.N4 
229 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II, se bilaga N sid.N4 
230 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II, se bilaga N sid.N2-N3 
231 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II, se bilaga N sid.N2-N3 
232 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II, se bilaga N sid.N7 
233 Akt 1415-853 Västra Hallerna II Aktbilaga BE1 sid. 1 (5/62), se bilaga N sid.N8 
234 Akt 1415-853 Västra Hallerna II Aktbilaga BE1 sid. 2 (6/62), se bilaga N sid.N9 
235 Akt 1415-853 Västra Hallerna II Aktbilaga BE2 sid. 1 (7/62), se bilaga N sid.N9 
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skötas på ett sådant vis att marken kan nyttjas för naturupplevelser. 236 I anläggningsbeslutet står 

att väsentlighet- och båtnadsvillkoret är uppfyllt. 237 Samfällighetsförening bildades för 

förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna på begäran av förrättningslantmätaren som ansåg 

att denna typ av förvaltning var av allmänt intresse.238  

 

I den andra anläggningsförrättningen bildades Äggestorp GA:4 som har ändamålet väg. Gång och 

cykelvägar enligt förrättningskarta skall ingå. Gång- och cykelvägarna skall ha en bredd på ca 3m, 

vara asfaltsbelagda, hållas farbara året om samt vara trafiksäkra.239 Äggestorp GA:5 har ändamålet 

naturmark, naturmarken skall skötas på ett sådant vis att marken kan nyttjas för 

naturupplevelser.240 Strandnorum GA:12 har ändamålet väg. Vägarna skall ha en körbanebredd på 

3-4,5m, trottoarbredd på 1,5m och körbar gc-väg skall behållas i nuvarande bredd. Samtliga vägar 

skall vara asfalterade, vara farbara året runt samt vara trafiksäkra. Vägarana var befintliga när 

gemensamhetsanläggningen bildades. 241 I anläggningsbeslutet står att väsentlighet- och 

båtnadsvillkoret är uppfyllt.242 

 

Besiktning  

All allmänplats var utbyggd inom området. Alla vägar inom området var asfalterade och hade en 

körbanebredd på ca 4,5m och inga vägbommar fanns. Gång- och cykelvägarna var asfalterade 

och var ca 3m breda. Gångvägen var grusad. Naturområdena var röjda.  

5.3.3.1 Diskussion Västra Hallerna II 

 

Förklaringen till varför kommunen inte skall vara huvudman är svår att förstå. Kommunen 

uppger att delägarna kan påverka standarden på allmänplats och på så vis ha ett lägre 

skötselansvar än om det vore kommunalt huvudmannaskap. Men om kommunen hade varit 

huvudman hade inte fastighetsägarna (delägarna) behövt stå för någon skötsel alls av allmänplats 

då det hamnar under den kommunala drift- och underhållsskyldigheten.  

Dessutom har kommunen i motiveringen för enskilt huvudmannaskap nämnt att delägarna kan 

bestämma att naturområdena kan ha en lägre standard än vad det skulle varit vid kommunalt 

huvudmannaskap. Men i anläggningsbeslutet står samma skötselkrav som i 

genomförandebeskrivningen, så någon sänkning av kraven blev inte av. 

Kommunen har använt sig av exakt samma formuleringar av skötselkrav i 

genomförandebeskrivningar till detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap i närliggande 

område.243 Detta säger också emot motiveringen om att lägre skötselkrav kan sättas. 

All allmän plats i området var utbyggd, vägars bredd och standard stämde överens med 

kommunens intentioner som är redovisade i plan- och genomförandebeskrivning. Viss 

standardhöjning då gc-vägar som enligt genomförandebeskrivning skulle vara grusbelagda var 

                                                 
236 Akt 1415-853 Västra Hallerna II Aktbilaga BE3 sid. 1 (9/62), se bilaga N sid.N10 
237 Akt 1415-853 Västra Hallerna II Aktbilaga PR1 sid. 3 (26/62), se bilaga N sid.N11 
238 Akt 1415-853 Västra Hallerna II Aktbilaga PR1 sid. 5 (28/62), se bilaga N sid.N12 
239 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga BE2 sid. 1 (13/73), se bilaga N sid.N14 
240 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga BE3 sid. 1 (15/73), se bilaga N sid.N15 
241 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga BE1 sid. 1 (10/73), se bilaga N sid.N13 
242 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga PR2 sid. 3 (25/73), se bilaga N sid.N17 
243 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Västra Hallerna I, se bilaga N sid.N8 
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falterade. Tillgängligheten till de allmänna platserna för allmänheten var god.  

 

 Hamburg Södra 5.3.4

Detaljplanen vann laga kraft 1992. All mark inom planområdet var privatägd innan området 

detaljplanelades. 244 Syftet med detaljplanen var att genom ändring och utvidgning av gällande 

detaljplan reglera bostadsbebyggelsen.245 

Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet i plankartan utan att särskilda skäl för detta fanns 

redovisade i genomförande- eller planbeskrivning. Planområdet var utbyggt när besiktningen 

genomfördes. 

 

Detaljplan, genomförande- och planbeskrivning 
Enligt genomförande- och planbeskrivning skulle ansvaret för iordningställande av all allmän 

plats ligga på exploatören. För denna information hänvisades till upprättat exploateringsavtal 

mellan kommun och exploatör. Ansvaret för driften skulle sedan övergå på fastighetsägarna 

genom samfällighetsföreningar. 246,247 

 

För standard på lokalvägarna hänvisade kommunen till teknisk utredning.248  

Enligt genomförandebeskrivningen skulle exploatören ansöka om förrättning för bildande av 

gemensamhetsanläggning som skulle förvaltas av samfällighetsförening.249 

Kommunen har använt sig av ”Lokalväg-Väg med sidoområde som ingår i lokalnätet”, ”Natur” 

och ”Gc-väg” som markanvändningsbestämmelser för allmänna platser under planbestämmelser i 

detaljplanen. Under utformning av allmän platsmark angavs ”Föreskriven höjd över nollplanet”, 

”Lekplats” och ”Grusyta”.250 

 

Förrättningsakter 

Två gemensamhetsanläggningar har bildats på exploatörens initiativ.  

Anrås GA:3 bildades med ändamål lokalvägar, gc-väg och natur251. Aktuella områden redovisades 

på karta.252 Hamburg Södras samfällighetsförening skulle förvalta gemensamhetsanläggningen. I 

förrättningsakten redovisades att AL:s krav uppfyllts. 253Anläggningen var till största delen redan 

utförd vid förrättningen och skulle färdigställas inom ett år från det att anläggningsbeslutet vunnit 

laga kraft.254 Ingenting sades om anläggningarnas utförande och standard.  

 

Anrås GA:11 bildades med ändamål vägar, gc-väg, belysning, lekplats och grönytor enligt karta. 255 

Bergås samfällighetsförening skulle förvalta gemensamhetsanläggningen.256 Även denna 

                                                 
244 Plankarta sid.1 tillhörande detaljplan Hamburg Södra, se bilaga O sid.O9 
245 Planbeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Hamburg Södra akt 
246 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Hamburg Södra, se bilaga O sid.O1 
247 Planbeskrivning sid.10 tillhörande detaljplan Hamburg Södra, se bilaga O sid.O1 
248 Planbeskrivning sid.7 tillhörande detaljplan Hamburg Södra, se bilaga O sid.O1 
249 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan Hamburg Södra, se bilaga O sid.O2 
250 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Hamburg Södra, se bilaga O sid.O2 
251 Akt 1415-93/74 Hamburg Södra Aktbilaga AB2 sid.1 (8/77), se bilaga O sid.O3 
252 Akt 1415-93/74 Hamburg Södra Aktbilaga KA2 (1/77), se bilaga O sid.O4 
253 Akt 1415-93/74 Hamburg Södra Aktbilaga PR3 sid.1 (17/77), se bilaga O sid.O5 
254 Akt 1415-93/74 Hamburg Södra Aktbilaga AB2 sid.1 (8/77), se bilaga O sid.O3 
255 Akt 1415-296 Hamburg Södra Aktbilaga KA1 (3/39), se bilaga O sid.O8 
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anläggning var till större delen redan utförd, kvarstående toppbeläggning på vägarna samt 

lekredskap till lekplats skulle också här ordnas inom ett år från det att anläggningsbeslutet vann 

laga kraft. Anläggningssamfälligheten skulle överta anläggningen då de godkänts vid 

slutbesiktning.257 I förrättningsakten redovisades att AL:s krav var uppfyllda. Vidare uppgavs att 

gemensamhetsanläggningen inte stämde med gällande detaljplan eftersom man i 

anläggningsbeslutet avgjort att det skulle vara asfalt på gc-väg, som enligt detaljplanen skulle vara 

belagd med grus. Eftersom detta ansågs vara en mindre avvikelse som inte motverkade planens 

syfte kunde anläggningsbeslut trots detta tas. 258 

 

Besiktning 

Utöver att en av de tre lekplatserna inte var anlagd, var all allmän platsmark inom 

detaljplaneområdet utbyggd. Vägar, gc-vägar och lekplatser hade god standard. Vägarna var 

välskötta och hade en körbanebredd på 4,30–5,30m. De var asfalterade samt försedda med 

belysning, farthinder och inga vägbommar fanns. Gc-vägarna var asfalterade, försedda med 

belysning och hade en bredd på 2,90m.  

5.3.4.1 Diskussion Hamburg Södra 

 

Kommunens intentioner redovisada i plan- och genomförandebeskrivning har följts. Detta beror 

förmodligen på att standarden och ansvar för utförande för de allmänna platserna inom 

detaljplaneområdet har reglerats i exploateringsavtal. Exploatören har utfört och 

samfällighetsförening tagit över driftsansvaret efter anläggningsförrättning initierad av 

exploatören.  

Det mesta av den allmänna platsmarken var redan utbyggd då gemensamhetsanläggningarna 

skapades vilket förklarar att utformningen och standard inte styrs i akten. Men där stod heller 

ingenting om vilken standard som skall upprätthållas av samfällighetsföreningens skötsel vilket då 

överlämnas till föreningen att bestämma. 

 

Ett område som anges som allmän plats natur i planen har inte tagits med i någon av de bildade 

gemensamhetsanläggningarna. Detta område ägs av Hamburg södra samfällighetsförening som 

förvaltar GA:3. På området skulle en lekplats anläggas, denna har ej byggts ut. Varför detta 

område utelämnats från gemensamhetsanläggningarna och varför exploatören inte byggt ut 

lekplatsen är oklart.  

 

Tillgängligheten till de allmänna platserna för allmänheten var god. 

  

                                                                                                                                                         
256 Akt 1415-296 Hamburg Södra Aktbilaga PR1 sid. 3 (9/39), se bilaga O sid.O7 
257 Akt 1415-296 Hamburg Södra Aktbilaga BE1 sid. 1 (4/39), se bilaga O sid.O6 
258 Akt 1415-296 Hamburg Södra Aktbilaga PR2 sid. 1 (10/39), se bilaga O sid.O8 
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 Sävelycke - Timmervik 5.3.5

Detaljplanen vann laga kraft 2000.259 All mark inom planområdet var privatägd innan området 

detaljplanelades. Syftet med detaljplanen möjliggöra en planmässig, succesiv omvandling av en 

äldre fritidshusbebyggelse med låg sanitär standard till goda åretruntbostäder med anslutning till 

gemensamt VA-nät.260 

Kommunen har avsagt sig huvudmannaskapet i plankartan utan att särskilda skäl för detta finns 

redovisade i genomförande- eller planbeskrivning. Planområdet var till större delen utbyggt när 

besiktningen genomfördes. 

 

Detaljplan, genomförande- och planbeskrivning 

Kommunen har i planbeskrivningen utförligt angett hur de vill att naturmarken i 

detaljplaneområdet skall nyttjas. Kommunen skriver att de naturområden som använts till lekplats 

och lekområde skall behållas i befintligt skick. Den befintliga tennisbanan med tillhörande 

omklädningsbyggnad och parkering som är placerat på allmän plats natur skall i likhet med 

lekområdena behålla i befintligt skick. I den södra delen av detaljplaneområdet finns en badplats, 

kommunen föreslår att den skall behållas och eventuellt utvecklas. Badet är beläget på allmän 

plats natur med egenskapsbeteckningen bad och skall därför ha naturbadskaraktär.261  

Vägarna i området har en varierad standard, med en bredd på 2-4m. Kommunen föreslår att 

infartsvägarna skall ha en bredd på 4,5m och entrévägarna skall vara 3,5m.262 

 

I genomförandebeskrivningen har kommunen angett att fastighetsägarna inom 

detaljplaneområdet både är anläggningsansvariga och driftsansvariga för vägarna och andra 

allmänna platser i detaljplanen.263,264 

Det framgår även att kommunen tycker att fastighetsägarna skall anlägga vändplatser på vissa 

angivna platser i plankartan.265  

Kommunen anser att fastighetsägarna skall ansöka om en lantmäteriförrättning enligt EVL eller 

AL och att kostnadsfördelning gällande anläggningarna görs inom förrättningens ramar.266 

Eftersom detaljplaneområdet är ett förtätningsområde fanns det redan befintliga väghållare för 

Timmerviksvägen, Futterviksvägen samt gångväg till saltsjön innan detaljplanen upprätades för 

området.267 

I detaljplanen har kommunen angett två användningar av de allmänna platserna ”lokalgata” och 

”natur”. De har använt sig av utformningsbestämmelserna ”bad”, ”tennis” och ”gångstråk”. 268 

 

Förrättningsakter 

Det finns bara en gemensamhetsanläggning bildad inom detaljplaneområdet, Sävelycke GA:1. 

Den innefattar endast Futterviksvägen och en gångväg ner till saltsjön. Förrättningslantmätaren 

                                                 
259 Genomförandeskrivning sid. försättsblad tillhörande detaljplan Sävelycke-Timmervik  
260 Planbeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Sävelycke-Timmervik  
261 Planbeskrivning sid.10 tillhörande detaljplan Sävelycke-Timmervik, se bilaga P sid.P1 
262 Planbeskrivning sid.11 tillhörande detaljplan Sävelycke-Timmervik, se bilaga P sid.P1 
263 Genomförandeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Sävelycke-Timmervik, se bilaga P sid.P2 
264 Genomförandeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Sävelycke-Timmervik, se bilaga P sid.P2 
265 Genomförandeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Sävelycke-Timmervik, se bilaga P sid.P2 
266 Genomförandeskrivning sid.3-4 tillhörande detaljplan Sävelycke-Timmervik, se bilaga P sid.P4 
267 Genomförandeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Sävelycke-Timmervik, se bilaga P sid.P2 
268 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Sävelycke-Timmervik, se bilaga P sid.P3 
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har inte angivit hur anläggningen skall utföras. Sakägare har yrkat på att 

gemensamhetsanläggningen skall förvaltas av en samfällighetsförening. Vinningstorp-Timmerviks 

samfällighetsförening förvaltar Timmerviksvägen i området. Vi har ej funnit någon 

förrättningsakt berörande detta. 

 

Besiktning 

Detaljplaneområdet är stort, vilket gjorde att vi beslöt oss för att göra stickprov. De vägar som vi 

besiktade hade varierade underlag, allt från dåliga grusvägar till nyasfalterade vägar men var över 

lag i bra skick. De flesta vägarna var ca 3m breda och ingen vägbom fanns. Naturen bestod av 

berg i dagen samt mindre buskar och var i välvårdat skick. 

5.3.5.1 Diskussion Sävelycke – Timmerviken  

 

Kommunen har i plan- och genomförandebeskrivningen beskrivit hur de vill att 

detaljplaneområdets allmänna platser skall utformas, dock hänskjuter de allt ansvar för 

iordningställande och drift till fastighetsägarna. Detta har resulterat i att ingen standardförbättring 

i form av breddning av gatorna har skett. Kommunen ansåg att det skulle vara fastighetsägarna 

som skulle ansöka om lantmäteriförrättning för att bilda gemensamhetsanläggningar. Det är bara 

en vägsträcka och en gångstig som ingår i en gemensamhetsanläggning. Resterande vägar och 

naturmark är oreglerade i juridisk mening, ingår i frivilliga föreningar eller vägsamfälligheter. 

Antagligen har inte fler gemensamhetsanläggningar kommit till stånd i området på grund av att 

fastighetsägarna hittat andra fungerande lösningar för att förvalta de allmänna platserna. 

Kommunen bör nyttja sin rätt att ansöka om anläggningsförrättning för att deras intention skall 

bli verklighet. 

 

Tillgängligheten till de allmänna platserna för allmänheten var god. 

I plan- och genomförandebeskrivningen till detaljplanen Sävelycke-Timmervik har kommunen 
framfört intentioner om att standardförbättringar bör ske i området samt att 
gemensamhetsanläggningar kan bildas för de allmänna platserna. Varken standardförbättringar 
eller anläggningsförrättningar har skett för hela området. Som vi nämnt tidigare i texten uppgav 
Mats Kramsjö kommunens initiativrätt till anläggningsförrättningar som en möjlighet för att få 
sina intentioner för de allmänna platserna genomförda. Vi anser att kommunen bör använda sig 
av denna initiativrätt för anläggningsförrättning så att gemensamhetsanläggning bildas för 
samtliga allmänna platser inom detaljplaneområdet. Inom förrättningens ramar kan 
anläggningarnas standard regleras.  
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5.4 Sammanfattande diskussion Stenungsunds Kommun  

De flesta allmänna platserna i de detaljplaner som har granskats har byggt ut i enlighet med 

kommunens intentioner. Några avvikelser som vi har uppmärksammat är att ett vägavsnitt inte 

byggts ut och att standardförbättringar inte gjort i form av breddning av vägar.  

I två detaljplaneområden har exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och exploatören 

som reglerar allmän plats. I dessa områden stämde kommunens intentioner med hur områdenas 

allmänna platser blev utformade. Vi anser att det är för få planer som har granskats inom 

kommunen för att kunna dra några slutsatser av exploateringsavtalets innebörd för de allmänna 

platserna. 

 

I de genomförandebeskrivningar som är granskade i Stenungsunds kommun finns det i fyra av 

fem beskrivet relativt ingående hur kommunen vill att de allmänna platserna för vägar i områdena 

skall utformas. Kommunen har inte visat några utformningsönskemål för naturområdena i 

genomförandebeskrivningarna för de granskade planerna förutom för detaljplaneområdet 

Sävelycke-Timmervik. Stenungsunds kommun har reglerat utformningen av de allmänna 

platserna i tre av de fem detaljplaner som granskats, dessa styr dock mer vilka anläggningar som 

skall ligga på den allmänna platsen än hur den allmänna platsen skall utformas. Vi anser att 

kommunen inte har överfört sina intentioner från plan- och genomförandebeskrivningarna till 

plankartan som är det juridiskt bindande dokumenten. Detta kan bero på att kommunen anser att 

de alltid kan styra utformningen i form av radie och bredd men inte standarden såsom 

beläggning. De ansåg att AL styr så det blir bra standard ändå.269  

 

Gemensamhetsanläggningar för vägar på allmän plats inom detaljplanerna har bildats för samtliga 

detaljplaner som granskats. Dock har det i en av detaljplanerna endast bildats 

gemensamhetsanläggning för en av flera vägar inom området. I tre av de fem 

detaljplaneområdena som granskats har gemensamhetsanläggningar för natur på allmän plats 

bildats.  

I de fem detaljplaner som granskats inom kommunen finns inga bestämmelser om lov med 

villkor. Kommunen använder sig främst av exploateringsavtal och sin initiativrätt för 

anläggningsförrättningar för att få de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap utförda. 

Det fanns en uppfattning i kommunen om att de inte kan använda sig av bestämmelser som 

villkorar bygglov som påtryckningsmedel. 270 Detta är dock möjligt enligt NPBL 4 kap 14 § där 

det står att kommunen har rätt att neka bygglov om anläggning för trafik eller VA ej är 

färdigställda. Lov med villkor kan inte användas då detaljplanen huvudsakligen reglerar befintliga 

förhållanden.271  

                                                 
269 Kragulj Berggren, Daniela; Fysisk planerare, Kramsjö, Mats; Civilingenjör Lantmäteri, Mark och exploatering, konsult på 
planavdelningen i Stenungsunds kommun, Stenungsund, Intervju 2012-04-12 
270 Kragulj Berggren, Daniela; Fysisk planerare, Kramsjö, Mats; Civilingenjör Lantmäteri, Mark och exploatering, konsult på 
planavdelningen i Stenungsunds kommun, Stenungsund, Intervju 2012-04-12 
271 Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson, Plan- och bygglagen (maj 2011, Zeteo) komentaren till 4 kap. 14 § 
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I alla de granskade planområdena var tillgängligheten för allmänheten till de allmänna platserna 

god. Kommunen uppgav att tillgängligheten i regel var god men att det i enstaka fall finns 

vägbommar.272  

  

                                                 
272 Kragulj Berggren, Daniela; Fysisk planerare, Kramsjö, Mats; Civilingenjör Lantmäteri, Mark och exploatering, konsult på 
planavdelningen i Stenungsunds kommun, Stenungsund, Intervju 2012-04-12 
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6 Sammanfattande diskussion  

Enligt lag skall enskilt huvudmannaskap vara undantagsregeln men det har i vissa kommuner 
blivit huvudregeln. Det finns inga tydliga kriterier angivna i PBL för vad de särskilda skälen 
innebär för att kommunerna ska kunna använda enskilt huvudmannaskap. Detta leder till att 
kommunerna gör olika tolkningar av lagen och använder således enskilt huvudmannaskap under 
olika förutsättningar.  
 
I de granskade dokumenten tillhörande detaljplanerna har det endast för en av femton 
detaljplaner angetts särskilda skäl för val av huvudmannaskap. PBL anger inte var de särskilda 
skälen skall redovisas. För att dessa skäl skall tydliggöras anser vi att de borde redovisas i 
samband med att val av huvudmannaskap presenteras i planbeskrivningen.  
 De fastighetsrättsliga åtgärder som måste vidtas för detaljplanens genomförande när enskilt 
huvudmannaskap valts bör enligt NPBL presenterats i planbeskrivningen och enligt ÄPBL i 
genomförandebeskrivningen. Detta har kommunerna redovisat för ett flertal av de granskade 
detaljplanerna. Vi anser att kommunerna bör vara tydliga med vad enskilt huvudmannaskap 
innebär för fastighetsägarna. Detta för att fastighetsägarna, innan detaljplanens överklagandetid 
gått ut, skall förstå att ansvaret för de allmänna platsernas gällande utförande och drift hänskjuts 
till dem. Vi har uppfattat att fastighetsägarna kommer underfund med detta långt senare efter det 
att detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
I de granskade detaljplanerna har de allmänna platserna till största delen utformats i enlighet med 
kommunernas intentioner, trots att de inte i någon större grad reglerar utformningen i 
detaljplanen. Vi anser att en vanlig anledning till detta är att det finns en stor exploatör som skall 
bygga ut området och att kommunerna tecknar exploateringsavtal med denna. I avtalet har 
kommunen möjlighet att reglera hur de allmänna platserna skall utformas. Att kommunen går 
tillväga på detta sätt kan innebär att berörda fastighetsägare inte får samma insyn i och kan yttra 
sig om hur de allmänna platserna skall utformas som om utformningen hade tagits med i 
detaljplanen. Då det oftast är en exploatör eller kommunen som äger all mark inom 
detaljplaneområdet blir de den enda fastighetsägaren, vilket gör att fastighetsägarens åsikt ändå 
blir hörd. De som blir förbisedda är i detta fall sakägare utanför detaljplaneområdet. 
 
En annan anledning till att kommunens intentioner följts anser vi är att kommunerna själva har 
varit exploatör för området och har då själva stått för iordningställandet av de allmänna platserna. 
De avvikelser från kommunernas intentioner som funnits har varit att delar av vägar, lekplatser 
och parkering inte har anlagts. Det är när kommunen hänskjutit ansvaret till fastighetsägarna för 
utförandet av anläggningar på allmän plats som vi har sett exempel på att de inte byggts ut. 
Orsaken till detta kan vara att fastighetsägarna inte är motiverade att bekosta och förvalta 
anläggningar som inte är nödvändliga för dem, så som lekplats.  
 
Kommunen skulle då kunna använda sig av ”bidrag med motprestationer” som 
påtryckningsmedel där de t.ex. bidrar med pengar efter att fastighetsägarna gjort 
standardförbättringar i enlighet med deras önskemål och ansökt om gemensamhetsanläggning. 
Även mindre avvikelser från kommunens intentioner i form av standardhöjningar har vi sett i de 
granskade detaljplaneområdena. Vi har inte funnit någon tydlig anledning till detta.  
 
Lagstiftningen som styr hur kommunerna får reglera utformningen av de allmänna platserna i 
detaljplanen när enskilt huvudmannaskap använts är otydlig. Enligt PBL får kommunen styra 
utformningen och användingen av de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap. Vi tolkar 
att ordvalet ”får” gör att kommunen själva kan avgöra om utformningen och användningen skall 
bestämmas. Om de väljer att använda utformningsbestämmelser kan de enligt PBL reglera sådant 
som påverkar kostnaderna för anläggandet och driften samt höjdläget. Användingen kan till 
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exempel reglera vilken typ av trafik anläggningen skall vara utformad för. Vi anser att det är svårt 
att tolka vad som innefattas i ”det som påverkar kostnaderna för anläggandet och driften”.  
Kommunerna har därför gjort olika tolkningar, vilket framgick i svaren på frågeformuläret.  
 
Om kommunen avsäger sig huvudmannaskapet kan de inte ange i detaljplanen vem som skall 
inneha huvudmannaskapet i deras ställe. Detta bestäms istället i aktuell lagstiftning, vanligen AL 
eftersom gemensamhetsanläggningar är den vanligaste lösningen för ansvaret av de allmänna 
platserna. För att bilda gemensamhetsanläggning krävs att AL:s krav är uppfyllda, däribland 
väsentlighets- och båtnadsvillkoren. För ändamålet väg på allmän plats torde dessa villkor enkelt 
uppfyllas då det är väsentligt för en fastighet att ha en tillfartsväg. För andra ändamål så som 
natur och lekplats är det mer tveksamt. Eftersom allmän plats bör vara tillgänglig för allmänheten 
är det inte mer väsentligt, om det alls är väsentligt, för de fastigheterna inom detaljplaneområdet 
än de utanför att delta i gemensamhetsanläggningen. Om båtnadsvillkoret är uppfyllt är svårt att 
avgöra. En lösning för denna problematik kan vara att kommunen använder sig av delat 
huvudmannaskap där natur och lekplats får kommunalt huvudmannaskap medan övriga allmänna 
platser får enskilt huvudmannaskap.    
 
I de planer som vi granskat har gemensamhetsanläggningar bildats för att reglera nästan alla vägar 
belägna på allmän plats. Allmän plats Natur har i vissa fall lämnats oreglerad vilket kan bero på 
problematiken vi nämnt ovan. Vi har sett exempel på att naturen varit skräpig och ovårdad i 
detaljplaner där naturen lämnats oreglerad. Innebörden av att naturen lämnas oreglerad blir att 
naturområdet saknar huvudman, det blir då fastighetsägaren för området som blir ansvarig. 
Denne behöver dock inte anpassa utformningen efter vad som föreskrivs i detaljplanen men 
marken får inte användas till något annat ändamål än pågående markanvändning. Att marken 
förläggs som allmän plats Natur innebär att marken mister sitt värde. Då ingen huvudman finns 
för allmän plats Natur har fastighetsägaren ingen att vända sig till för att få ersättning för 
värdeminskningen. Möjliga lösningar är att kommunen eller fastighetsägaren ansöker om 
anläggningsförrättning. Om gemensamhetsanläggning bildas har fastighetsägaren rätt att yrka på 
ersättning eller inlösen från delägarna i gemensamhetsanläggningen. Om förrättningslantmätaren 
bedömer att väsentlighetsvillkoret inte är uppfyllt går det inte att bilda gemensamhetsanläggning 
utan att överenskommelse har träffats. Huvudmannaskapsfrågan för marken förblir då olöst och 
denna del av detaljplanen blir ogenomförbar.  
 
Problematiken ovan är ett exempel på att väsentlighets- och båtnadsvillkoren inte har prövats i 
planprocessen vilket leder till ogenomförbara detaljplaner. Eftersom kommunen bör göra 
genomförbara detaljplaner anser vi att kraven enligt AL skall prövas då kommunen förutsätter att 
gemensamhetsanläggning skall bildas för de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap. 
Dock finns det ingen lagstiftning som ställer krav på att AL:s krav skall prövas i 
detaljplaneprocessen med undantag när fastighetsindelningsbestämmelser används. Vår 
uppfattning från frågeformulärssvaren är att väsentlighets- och båtnadsvillkoren var obekanta 
begrepp för kommunerna vilket är underligt då detta skall prövas när 
fastighetsindelningsbestämmelser används.  
 
Om kommunen trots att de frånsäger sig huvudmannaskapet vill styra genomförandet och 
utformningen av de allmänna platserna kan de reglera sina intentioner från plan- och 
genomförandebeskrivningen i planbestämmelserna i detaljplanen och eventuellt i 
exploateringsavtal. Om de kombinerar detta med ett ”lov med villkor” som anger att vägar inom 
allmän plats skall vara utbyggda innan bygglov ges, kan detta bli ett påtryckningsmedel för att få 
sina intentioner genomförda. Det ger mer fördelar att reglera utformningen i detaljplan än att 
endast reglera i exploateringsavtal eftersom exploateringsavtalet bara gäller vid 
förstagångsutförandet. I de flesta granskade dokumenten har kommunerna uttryck sina 
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intentioner om att gemensamhetsanläggningar skall bildas för de allmänna platserna i områdena. 
Vi anser att gemensamhetsanläggning är den form som starkast reglerar samverkan mellan 
fastighetsägarna för de anläggningarna som skall ingå. Vi anser därför att kommunen skall 
använda sin generella initiativrätt för bildande av gemensamhetsanläggning eller att i 
exploateringsavtalet reglera att exploatören skall initiera innan avyttring sker för att säkerställa att 
gemensamhetsanläggning bildas. På detta vis är gemensamhetsanläggning redan bildad för de 
allmänna platserna när fastigheten styckas av och försäljs. Vi tror att de kommande 
fastighetsägarna är beredda att betala ett högre pris för fastigheten om den redan ingår i en 
gemensamhetsanläggning jämfört med att de efter förvärv själva skall bilda och anlägga 
gemensamhetsanläggning för de allmänna platserna.  
 
Vi anser att kommunen har till uppgift att skapa ett hållbart samhälle. Som en del av detta är det 
viktigt att de ser till att de allmänna platserna blir fungerande med goda infrastrukturlösningar.  
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7 Slutsats  

 

Hur har plangenomförandet för de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap gått till i praktiken 

och har kommunens intentioner följts då de allmänna platserna i detaljplanen byggdes ut? 

Studien visar att utformningen av de allmänna platserna till största delen blivit enligt 

kommunernas intentioner som är presenterade i plan- och genomförandebeskrivningarna. 

Dock har allmän plats Natur i vissa områden lämnats oreglerad. Plangenomförandet av de 

allmänna platserna har vanligen skett genom att exploatör byggt ut områdena. Om 

kommunen hänskjutit ansvarat för iordningställandet till fastighetsägarna har bara det 

viktigaste anlagts så som vägar.  

 

Under vilka förhållanden väljer kommunerna i Västra Götalands län enskilt huvudmannaskap och 

redovisar de skälen då enskilt huvudmannaskap väljs? 

Studien visar att enskilt huvudmannaskap används i en större utsträckning än vad lagen 

menar. Vanligaste anledningarna till att kommunerna väljer enskilt huvudmannaskap är att 

områdena har fritidshuskaraktär vilket dock har lagstöd. 

 

Hur mycket använder sig kommuner av sina möjligheter att styra utformandet av allmän plats med enskilt 

huvudmannaskap i detaljplan samt hur mycket uppfattar kommunerna att de kan styra utformandet av 

allmän plats?  

Kommunerna är sparsamma med utformningsbestämmelser och har olika uppfattning om 

hur mycket de kan styra. Det vanligaste som kommunerna anger att de brukar styra är 

vägbredd, höjd och lokalisering av de allmänna platserna 

 

Har kommunerna upplevt några problem som resultat av valet av enskilt huvudmannaskap såsom att 
allmänhetens tillgänglighet till de allmänna platserna begränsats? 
I studien har det framkommit att tillgängligheten till de allmänna platserna varit god för 
allmänheten.  
 
Hur skall Anläggningslagen (AL) tillämpas i detaljplaneprocessen då tanken är att 
gemensamhetsanläggningar skall inrättas för de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap? Hur 
hanterar kommunerna AL i planprocessen? 
Kraven i AL skall prövas då kommunen förutsätter att gemensamhetsanläggning skall 
bildas för de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap. Dock finns det ingen 
lagstiftning som ställer krav på att AL:s krav skall prövas i detaljplaneprocessen med 
undantag för när fastighetsindelningsbestämmelser används. Vår studie visar att AL:s krav i 
praktiken sällan prövas i detaljplaneprocessen. 
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8 Förslag till framtida arbete 

Under arbetets gång har vi stött på ytterligare frågeställningar som skulle kunna 
vara aktuella för framtida examensarbeten/utredningar. Vi tycker att det skulle vara 
intressant att göra en djupare undersökning av vad kommunerna anger för särskilda 
skäl för val av enskilt huvudmannaskap. En annan inriktning är att undersöka hur 
lantmäteriet arbetar med plangranskning och/eller plangenomförande. Framför allt 
anser vi att det hade varit intressant att göra en fortsättning på vårt arbete, där 
andra kommuner i landet granskas på liknande  
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Bilaga A:1 

A. Checklista 

Checklista Detaljplan 
Namn:  

 

Kolla upp Ja Nej Kommentarer 

Enskilt huvudmannaskap    

Antagen av kommunfullmäktige    

Laga kraft    

Allmän Plats    

Lek    

Park    

Natur    

Lokalgata    

Genomfartsväg    

GC-väg    

Gång-väg    

Egenskapsbestämmelser 

Uformning 
  

 

Administrativa bestämmelser    

Genomförandetid    

Lov med villkor    

Genomförandebeskrivning/Planbe
skrivning 

  
 

Utformningsbestämmelser    

Skillnad jämfört med DP? 
  

 

Övrigt 
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Bilaga A:2 

Text från genomförandebeskrivning 

 

Allmänplats  GB 
iordningsställande 

GB 
Drift 

GB initiativ   
 

 

NATUR     

LOKAL VÄG     

GC-VÄG     

GÅNG     
 

Checklista Akter 
Akt nr:  
Namn:  
 

Kolla upp Ja Nej Kommentarer 

Ändamål    

Vem initierade?    

Upprättad    

Utformningsbestämmelser    

Stämmer placering och syftet med 
DP? 

  
 

GA?    

Väg samfällighet?    

Samfällighetsförening?    

Väsentlighet    

Båtnad    
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Bilaga B:1 

B. Del av Stocken Aspelunden, Etapp II 

 
Urklipp ur detaljplansdokument och förrättningsakter  

 

Genomförandebeskrivning/Planbeskrivning  

Kommunen har i planbeskrivningen nämnt hur de vill att vägarna ska vara utformade se 

nedan; 

273 

                                                 
273 Planbeskrivning sid.4, detaljplan tillhörande Del av Stocken Aspelunden, etapp II 
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Bilaga B:2 

Kommunen har även beskrivit hur de anser att ansvaret gällande iordningställande och drift 
av allmän plats för gator och naturmark skall fördelas, se nedan; 
 

274 

Detaljplan  

I denna detaljplan användes följande allmänna platser; 

275 

Några utformningsbestämmelser i detaljplanen fanns ej. 

                                                 
274 Genomförandebeskrivning, sid.12 tillhörande detaljplan Del av Stocken Aspelunden, etapp II 
275 Planbestämmelser sid.1tillhörand detaljplan  Del av Stocken Aspelunden, etapp II 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

Bilaga B:3 
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Bilaga C:1 

C. Del av Ellös tätort, Husebybergen, etapp II 

 

Urklipp ur detaljplansdokument och förrättningsakter 
 

Genomförandebeskrivning/Planbeskrivning  

Kommunen har i planbeskrivningen redogjort för hur de vill att vägarna ska vara 

utformade, se nedan; 

276 

Under rubriken friytor i planbeskrivningen har kommunen angett att de vill använda delar 

av naturområdena till lek, se nedan; 

 

277 

                                                 
276 Planbeskrivning, sid.5 tillhörande detaljplan Del av Ellös tätort, Husebybergen etapp II 
277 Planbeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Del av Ellös tätort, Husebybergen etapp II 
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Bilaga C:2 

Kommunen har även beskrivit hur de anser att ansvaret för gator och naturmark inom 
allmän plats skall fördelas i genomförandebeskrivningen, se nedan; 

278 

Kommunen anser att den befintliga vägföreningen skall vara driftsansvarig och att en 

lantmäteriförrättning skall komma till stånd enligt EVL, se nedan; 

279 

Detaljplan  

Kommunen har använt sig av följande allmänna platser i detaljplanen; 

280 

Några utformningsbestämmelser i detaljplanen fanns ej. 

 

 
 

                                                 
278 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Ellös tätort, Husebybergen etapp II 
279 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Ellös tätort, Husebybergen etapp II 
280 Planbestämmelser tillhörande detaljplan Del av Ellös tätort, Husebybergen II  
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Bilaga C:3 

Förrättningsakter 
Lantmätariförrättningen till detta detaljplaneområde var en omprövning av en befintlig 
gemensamhetsanläggning, i nedanstående utklipp beskriver förrättningslantmätaren b.la. 
gemensamhetsanläggningens ändamål och läge, se nedan; 
 

281 
282 

283 
 

                                                 
281 Akt 1421-1585 Ellös tätort, Husebybergen etapp II Aktbilaga BE1 sid. 1(4/163) 
282 Akt 1421-1585 Ellös tätort, Husebybergen etapp II Aktbilaga BE1 sid. 2 (5/163) 
283 Akt 1421-1585 Ellös tätort, Husebybergen etapp II Aktbilaga BE1 sid. 3 (6/163) 
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Bilaga C:4 

Förrättningslantmätaren har även beslutat om tid då anläggningar som skall delta i 
gemensamgetsanläggningen skall vara färdigställda, se nedan;  
 

284 
Lantmätaren har prövat kraven i AL, och har beslutat att gemensamhetsanläggningen skall 
inrättas enligt förrättningskarta och beskrivning, se utklipp från anläggningsbeslut och 
förrättningskarta nedan; 
 

285 

                                                 
284 Akt 1421-1585 Ellös tätort, Husebybergen etapp II Aktbilaga BE1 sid. 3 (6/163) 
285 Akt 1421-1585 Ellös tätort, Husebybergen etapp II Aktbilaga PR2 sid. 2 (16/163) 
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  286 

287 
 
Förrättningslantmätaren har ansett att gemensamhetsanläggningen kan fortsätta att 
förvaltas av befintlig vägförening, se nedan; 
 

288 

                                                 
286 Akt 1421-1585 Ellös tätort, Husebybergen etapp II Aktbilaga KA1 (1/163) 
287 Akt 1421-1585 Ellös tätort, Husebybergen etapp II Aktbilaga KA1 (1/163) 
288 Akt 1421-1585 Ellös tätort, Husebybergen etapp II Aktbilaga PR2 sid. 4 (18/163) 
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Bilaga C:6 
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Bilaga D:1 

D. Del av Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. 

 

Urklipp ur detaljplansdokument och förrättningsakter 
 
Genomförandebeskrivning/Planbeskrivning  
I planbeskrivningen för det planlagda området har kommunen beskrivit sina önskemål 
gällande bevarande av befintlig gångstig, nya gångstigar samt lek- och strövområden, se 
nedan; 

289 
 
 
  

   
290 

 
 
 
 
Kommunen har föreslagit följande 
utformning gällande bredd på 
vägar samt placering av 
gångbana under rubriken trafik i 
planbeskrivningen, se nedan; 

291 

                                                 
289 Planbeskrivning sid.6 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl. 
290 Planbeskrivning sid.7 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl. 
291 Planbeskrivning sid.8 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl. 
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Bilaga D:2 

I genomförandebeskrivningen har kommunen ansett att följande ansvarsfördelning skall 
göras för de allmänna platserna, se nedan;  
 

 
292 

 
Under rubriken huvudmannaskap i genomförandebeskrivningen har kommunen beskrivit 
vad de anser att naturmarken skall innehålla och vem som skall förvalta den, se nedan; 

293 

                                                 
292Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl. 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga D:3 

Kommunen föreslår att en gemensamhetsanläggning skall finnas för att reglera 
förvaltningen av de allmänna platserna i området, se nedan; 
 

294 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
293 Genomförandebeskrivning sid.20 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl. 
294 Genomförandebeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl. 

 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga D:4 

Under rubriken tekniska frågor har kommunen beskrivit hur de anser att vägar, 
parkeringsområden, gc-vägar, lekplatser och naturområden skall utformas, se nedan;  
 

295 

296 
 
 
 

                                                 
295 Genomförandebeskrivning sid.6 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl. 
296 Genomförandebeskrivning sid.7 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl. 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga D:5 

Enligt genomförandebeskrivning skulle exploateringsavtal upprättas, se nedan; 
 

297 

 

298 

 
 
Detaljplan  
I detaljplanen användes följande användnings- och utformningsbestämmelser för de 
allmänna platser; 

 

299 
 
 
 

                                                 
297 Genomförandebeskrivning sid. 4 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl. 
298 Genomförandebeskrivning sid. 3 tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl. 
299 Plankarta tillhörande detaljplan Del av Hällevikstrand, Hällervik 1:6 m fl. 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga D:6 

Förrättningsakter  
Inom detaljplaneområdet har det skapats två stycken gemensamhetsanläggningar samt en 
omprövning av en befintlig gemensamhetsanläggning. Förrättningslantmätaren har 
redogjort bildandet/komplettering av gemensamhetsanläggningarna, deras ändamål och 
läge, deltagande fastigheter m.m., se nedan; 
 

300 

301 

                                                 
300 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga BE1 sid. 1 (6/40) 
301 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga BE1 sid. 2 (7/40) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga D:7 

302 

303 

                                                 
302 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga BE2 sid. 1 (8/40) 
303 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga BE2 sid. 2 (9/40) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga D:8 

304 
Förrättningslantmätaren har beslutat när anläggningarna som har ingått i 
gemensamhetsanläggningar Hällevik GA:9 och GA: 10 skall vara utförda, se nedan; 
 

305 
Lika så har förrättningslantmätaren beslutat när anläggningarna som har ingått i 
gemensamhetsanläggningen Hällevik GA:7 skall vara utförda, se nedan; 
 

306 

307 
 
 

                                                 
304 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga BE3 sid. 1 (10/40) 
305 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga BE1 sid. 2 (7/40) 
306 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga BE3 sid. 1 (10/40) 
307 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga BE3 sid. 2 (11/40) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga D:9 

I redogörelsen har förrättningslantmätaren klargjort att en ny gemensamhetsanläggning har 
bildats, som de fastigheterna inom detaljplaneområdet deltar i. Likaså har fastigheterna del i 
den kompletterade gemensamhetsanläggningen Hällevik GA:7, se nedan; 
 

308 
  

                                                 
308 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga PR1 sid. 1 (12/40) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga D:10 

I följande utdrag från protokollet har lantmätaren b.la. redogjort förslag till att två 
gemensamhetsanläggningar bildas och vad och vilka områden som skall ingå i respektive 
gemensamhetsanläggning, se nedan; 
 

309 

310 
Sakägare har yrkat på att gemensamhetsanläggningen skall förvaltas av en 
samfällighetsförening, se nedan; 

311 
 
 

                                                 
309 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga PR1 sid. 1 (12/40) 
310 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga PR1 sid. 2 (13/40) 
311 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga PR1 sid. 3 (14/40) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga D:11 

I redogörelsen från det andra protokollet har lantmätaren b.la. redovisat hur svårigheter 
lösts på sammanträde, se nedan; 
 

312 
 
I anläggningsbeslutet har förrättningslantmätaren b.la nämnt att väsentlighetsvillkoret har 
prövats för Hällevik GA:9 och GA:10, se nedan; 
 

313 

314 
  

                                                 
312 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga PR2 sid. 1 (16/40) 
313 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga PR2 sid. 1 (16/40) 
314 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga PR2 sid. 2 (17/40) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga D:12 

I följande utklipp från förrättningsakten redogörs det området som är utarrenderat och 
som därför ej skall ingå i gemensamhetsanläggningen; 
 

315 
  

                                                 
315 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Till Aktbilaga C (29/40) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga D:13 

Gemensamhetsanläggningarna skall enligt anläggningsbeslutet inrättas enligt följande 
förrättningskartor, se nedan; 
 

316 
 
Teckenförklaring till förrättningskartan; 

317 
 
 
 

                                                 
316 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga KA1 sid. 1 (1/40) 
317 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga KA1 sid. 1 (1/40) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga D:14 

Förrättningskarta 2; 
 

318 

                                                 
318 Akt 1421-584 Hällevikstrand, Hällevik 1:6 m fl. Aktbilaga KA2 sid. 2 (2/40) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

Bilaga D:15 

 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga E:1 

E. Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 

 

Urklipp ur detaljplansdokument och förrättningsakter 

Plan-/genomförandebeskrivning  
Kommunen har under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor” i genomförandebeskrivningen 
redovisat sina avsikter om att gemensamhetsanläggning skall bildas för vägar. Krav på att 
gemensamhetsanläggningarna till större delen skall vara utbyggda innan bygglov ges 
presenteras, se urklipp nedan; 
 

 

319 
  

                                                 
319 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 m.fl. 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga E:2 

I planebeskrivningen nämndes vägars placering och tillgänglighet, se nedan;  
320 

 
Även i planbeskrivningen ställdes krav på att gemensamhetsanläggningarna skall byggas ut 
innan bygglov ges, se nedan; 
 

321 
 
Detaljplan  
 I detaljlanen användes följande användnings- och utformningsbestämmelser för allmänna 
platser; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
322 

                                                 
320 Planbeskrivning sid.14 tillhörande detaljplan Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 m.fl.  
321 Planbeskrivning sid.11 tillhörande detaljplan Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 m.fl.  
322 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 m.fl  



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga E:3 

Följande bestämmelser för lov med villkor har använts;  
 

323 
 
Förrättningsakter 
Förrättningslantmätaren har i beskrivningen angett att gemensamhetsanläggning skall 
bildas, dess ändamål och läge m.m., se nedan; 
 

324 

325 
I beskrivningen nämner även förrättningslantmätaren att vägar, vändplaner och parkering 
skall anordnas enligt förrättningskarta, se de nedan; 

326  

                                                 
323 Plankarta sid.1 tillhörande detaljplan Ekoby, Krossekärr 2:2, 2:8 m.fl,  
324 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. sid. 1Aktbilaga BE1 (5/54) 
325 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. sid.1 Aktbilaga BE1 (5/54) 
326 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. sid.2 Aktbilaga  BE1 (6/54) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga E:4 

327 

                                                 
327 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. Aktbilaga KA1 (1/54) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga E:5 

328 

 
329 

                                                 
328 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. Aktbilaga KA1 (1/54) 
329 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. Aktbilaga KA1 (1/54) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga E:6 

330 

331 

                                                 
330 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. Aktbilaga KA1 (1/54) 
331 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. Aktbilaga KA1 (1/54) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga E:7 

 
Under rubriken upplysningar förklarade förrättningslantmätaren vad som ingår i begreppet 
väg, se nedan; 
 

332 
I anläggningsbeslutet har förrättningslantmätaren prövat kraven i AL och fattat beslut om 
att anläggningen skall inrättas enligt karta och beskrivning, se nedan; 
 

333 
Sakägare har ansökt om att gemensamhetsanläggningen skall förvaltas av en 
samfällighetsförening, se nedan; 
 

334

                                                 
332 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. sid.4 Aktbilaga BE1 (8/54) 
333 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. sid. 2 Aktbilaga PR1 (10/54) 
334 Akt 1421-937 Ekoby Krossekärr 2:2, 2:8 m fl. sid.4 Aktbilaga PR1 (12/54) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

Bilaga E:8 

 
 
 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga F:1 

 

F. Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl. 

 

Urklipp ur detaljplansdokument och förrättningsakter 

 

Genomförandebeskrivning/Planbeskrivning  

I planbeskrivningen har kommunen beskrivet hur vägar inom området skall utformas, se 

nedan; 

335 

336 
 
 
 
  

                                                 
335Planbeskrivning sid. 5 tillhörande detaljplan Mollösund tätort, Tången 3:32 m fl.  
336 Planbeskrivning sid.6 tillhörande detaljplan Mollösund tätort, Tången 3:32 m fl. 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga F:2 

I genomförandebeskrivningen har kommunen benämt hur de anser att ansvarfördelningen 
gällande genomförande och drift för genomfart, lokalväg, natur samt gång skulle vara, de 
hade även förslag på  hur skötsel av naturmark borde ske, se nedan; 
 

337 

338 
 
 
 

 
 
Kommunen föreslog att gemensamhetsanläggningar skulle bildas för att reglera de 
gemensamma anläggningar, se nedan; 

                                                 
337 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl. 
338 Genomförandebeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl. 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga F:3 

 

339 
Under rubriken ” tekniska frågor” i genomförandebeskrivningen benämner kommunen hur 
de anser att de allmänna platserna ska utformas, se nedan;  
 

340 
 

                                                 
339 Genomförandebeskrivning sid.6 tillhörande detaljplan Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl. 
340 Genomförandebeskrivning sid.9 tillhörande detaljplan Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl. 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga F:4 

341 
Detaljplan  
I detaljplanen användes följande användnings- och utformningsbestämmelser för allmänna 
platser; 
 

 

342 
  

                                                 
341 Genomförandebeskrivning sid.10 tillhörande detaljplan Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl. 
342 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl. 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga F:5 

Förrättningsakter 
Inom detaljplaneområdet har två gemensamhetsanläggningar bildats som inryms inom 
rapportens ramar, en för vägarna och en för naturområde, belysning, gc-väg m.m. I 
förrättningsakt redovisas gemensamhetsanläggningars ändamål och läge, deltagande 
fastigheter och upplåtet utrymme m.m., se nedan; 
 

343 
 
 
 
 
 
 

                                                 
343 Akt 1421-95/69 Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl., Aktbilaga  BE1 sid. 1 (5/201) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga F:6 

344 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
344 Akt 1421-95/69 Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl.,  Aktbilaga BE1 sid. 6 (10/201) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga F:7 

345 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
345 Akt 1421-95/69 Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl., Aktbilaga BE1 sid. 7 (11/201) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga F:8 

I ovanstående utdrag hänvisade förrättningslantmätaren till detaljplanen, se nedan; 
 

346 
  

                                                 
346 Akt 1421-95/69 Mollösunds tätort, Tången 3:32 m fl., Aktbilaga KA1 sid. 1 (1/201) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga F:9 

I nedanstående utdrag från förrättningsakten har förrättningslantmätaren beskrivit 
vägförhållanden, ingående fastigheter, fastighetersägares yrkanden samt medgivanden; 
 

347 

348 
I anläggningsbeslutet har förrättningslantmätaren prövat kraven för bildande av 
gemensamhetsanläggning och har fattat beslut enligt nedan; 
 

349 
 
 

                                                 
347 Akt 1421-95/69 Mollösunds tätort Aktbilaga PR2 sid. 1 (13/201) 
348 Akt 1421-95/69 Mollösunds tätort Aktbilaga PR2 sid. 2 (14/201) 
349 Akt 1421-95/69 Mollösunds tätort Aktbilaga PR2 sid. 3 (15/201) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga F:10 

Gemensamhetsanläggningen förvaltas efter yrkande från sakägare av samfällighetsförening, 
se nedanstående utdrag från förrättningsakten gällande förvaltning; 
 

350 

                                                 
350 Akt 1421-95/69 Mollösunds tätort Aktbilaga PR2 sid. 5 (17/201) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

Bilaga F:11 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga G:1 

G. Del av Henåns tätort, Högeliden 1:6 m fl. 

 
 

Urklipp ur detaljplansdokument och förrättningsakter  
 
Genomförandebeskrivning/planbeskrivning 
Kommunen beskrev i planbeskrivningen hur de ansåg att vägarna på allmänplats skulle 
utformas, se nedan;  

351 
I genomförandebeskrivningen benämnde kommunen hur de ansåg att ansvarsfördelningen 
gällande genomförande och drift skulle vara, se nedan;   

352 

                                                 
351 Planbeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan Del av Henåns tätort, Högeliden 1:6 m fl. 
352 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Henåns tätort, Högeliden 1:6 m fl. 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga G:2 

Detaljplan 

I detaljplanen används följande användnings - och utformningsbestämmelser för de 

allmänna platserna;  

 

 

353 
 
Förrättningsakter 
I förrättningsakten där den befintliga gemensamhetsanläggningen Henån GA:1 ombildats 
har förrättningslantmätaren beslutat att vägarna som är på allmän plats inom 
detaljplaneområdet skall ingå efter att de ha bebyggts, se nedan; 
 

354

355 
 
 

                                                 
353 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Del av Henåns tätort, Högeliden 1:6 m fl. 
354 Akt 1421-95/69 Del av Henåns tätort Aktbilaga AB1 sid. 1 (6/237) 
355 Akt 1421-95/69 Del av Henåns tätort Aktbilaga D sid. 2 (36/237) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga G:3 

356 

357 
 
Under sammanträde har närvarande sakägare haft synpunkter gällande parkering i sydvästra 
delen av detaljplaneområdet, lantmätaren har ansett följande; 
 

358 
  

                                                 
356 Akt 1421-95/69 Del av Henåns tätort Aktbilaga KA1 (3/237) 
357 Akt 1421-95/69 Del av Henåns tätort Aktbilaga KA1 (3/237) 
358 Akt 1421-95/69 Del av Henåns tätort Aktbilaga PR1 sid. 3 (12/237) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga G:4 

Förrättningslantmätaren har ändock ansett att parkeringen skall ingå i 
gemensamgetsanläggningen, se nedan; 
 

359 

360 

                                                 
359 Akt 1421-95/69 Del av Henåns tätort, Högliden 1:6 m fl. Aktbilaga F:5 (61/237) 
360 Akt 1421-95/69 Del av Henåns tätort, Högliden 1:6 m fl. Aktbilaga F (62/237) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

Bilaga G:5 

H. 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga H:1 

H. Del av Hals 2:41, Halse Nabb 

 

 

Urklipp ur detaljplansdokument och förrättningsakter  
 
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;  

 
361  

 
362 

 
 
 

                                                 
361 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Del av Halse Nabb 2:41, Halse Nabb 
362 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan Del av Halse Nabb 2:41, Halse Nabb  



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga H:2 

Kommunen tydliggör hur de vill att ansvarfördelningen för de allmänna platserna skall 
vara, de nämner även vad de menar med skötsel av natur, se nedan; 
 

363 
I genomförandebeskrivningen nämner kommunen att ett exploateringsavtal skall upprättas 
mellan exploatören och kommunen, se nedan; 
 

364 
 
 

                                                 
363 Genomförandebeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Del av Halse Nabb 2:41, Halse Nabb  
364 Genomförandebeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Del av Halse Nabb 2:41, Halse Nabb  

 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga H:3 

Under rubriken tekniska frågor i genomförandebeskrivningen anger kommunen hur de vill 
att de allmänna platserna ska utformas, se nedan; 
 

 
365 

 

366 
 
 
 
 

                                                 
365 Genomförandebeskrivning sid.10 tillhörande detaljplan Del av Halse Nabb 2:41, Halse Nabb  
366 Genomförandebeskrivning sid.11 tillhörande detaljplan Del av Halse Nabb 2:41, Halse Nabb  



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga H:4 

367 
I planbeskrivningen har kommunen önskemål om hur friytor skall anordnas, bevaras samt 
skötas, se nedan; 
 

368 
Detaljplan 

I denna detaljplan fanns följande allmänna platser och utformningsbestämmelser; 

 

369 
 
 
 
Förrättningsakter 
I beskrivningen har förrättningslantmätaren redogjort att gemensamhetsanläggning skall 

                                                 
367 Genomförandebeskrivning sid.11 tillhörande detaljplan Del av Halse Nabb 2:41, Halse Nabb  
368 Planbeskrivning sid.15 tillhörande detaljplan Del av Halse Nabb 2:41, Halse Nabb  
369 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Del av Halse Nabb 2:41, Halse Nabb  

 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga H:5 

bildas för de naturområden som finns inom detaljplaneområdet, vilka fastigheter som skall 
delta samt upplåtet utrymme för anläggningen, se nedanstående text från förrättningsakten; 

 
370 

 
 

 
 
 
 

371 
 
 
 

                                                 
370 Akt 1421-1351, ga:6 naturområde Halse-Nabb Aktbilaga BE1 sid.14 19/79) 
371 Akt 1421-1351, ga:6 naturområde Halse-Nabb Aktbilaga BE1 sid.15 (20/79) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga H:6 

Förrättningslantmätaren har i redogörelsen beskrivit att fastighetsreglering skall ske för den 
samfällda vägen samt att gemensamhetsanläggning bildas för de områden som är utlagt 
som naturmark i detaljplan. Lantmätaren beskrev även att kraven i AL har prövats, se 
nedanstående text från förrättningsakten;  
 
 

 
 

 
372 

 
 

 
 
 

373 
Förrättningslantmätaren har fattat följande anläggningsbeslut; 
 

 
374  

                                                 
372 Akt 1421-1351 Del av Hals 2:41 Halse Nabb Aktbilaga PR2 sid.1 (28/79) 
373 Akt 1421-1351 Del av Hals 2:41 Halse Nabb Aktbilaga PR2 sid.1 (28/79) 
374 Akt 1421-1351 Del av Hals 2:41 Halse Nabb Aktbilaga PR2 sid.2 (29/79) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga H:7 

Förrättningskartorna med tillhörande teckenförklaringar redogör naturområdena som skall 
ingå i gemensamhetsanläggningen Hals GA:6, se nedan; 
 

375 

376 
 

                                                 
375 Akt 1421-1351 Del av Hals 2:41 Halse Nabb Aktbilaga KA2 (2/79) 
376 Akt 1421-1351 Del av Hals 2:41 Halse Nabb Aktbilaga KA2 (2/79) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga H:8 

377 

378 

                                                 
377 Akt 1421-1351 Del av Hals 2:41 Halse Nabb Aktbilaga KA3 (2/79) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga H:9 

 

379 

380 
 

381 

                                                                                                                                               
378 Akt 1421-1351 Del av Hals 2:41 Halse Nabb Aktbilaga KA2 (2/79) 
379 Akt 1421-1351 Del av Hals 2:41 Halse Nabb Bilaga Exploateringsavtal (35/79) 
380 Akt 1421-1351 Del av Hals 2:41 Halse Nabb Bilaga Exploateringsavtal (36/79) 
381 Akt 1421-1351 Del av Hals 2:41 Halse Nabb Bilaga Exploateringsavtal (36/79) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

Bilaga H:11 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga I:1 

I. Del av Svanesunds tätort, Änghagen, norra delen 

 

Urklipp ur dokument och förrättningsakter  
 
Genomförandebeskrivning/planbeskrivning  
I planbeskrivningen har kommunen benämnt hur de anser att utformningen av vägar i 
området skall ske, se nedan;  

382 

383 
 
I genomförandebeskrivningen har kommunen beskrivit hur de anser att ansvarfördelningen 
gällande iordningsställandet och driften av de allmänna platserna i området skall vara, se 
nedan;  

384 

385  

                                                 
382 Planbeskrivning sid. 7 tillhörande detaljplan del av Svanesundstätort, Änghagen norra delen  
383 Planbeskrivning tillhörande sid. 8 tillhörande detaljplan del av Svanesundstätort, Änghagen norra delen  
384 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen  
385 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen  



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga I:2 

    
       

Under rubriken ”fastighetsrättsligafrågor” har kommunen benämnts hur de anser att de 
fastighetsrättsliga frågorna skall lösas, se nedan;   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 386 

                                                 
386 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen  



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga I:3 

Detaljplan  
I detaljplanen har följande användnings- och utformningsbestämmelser används;  
 

387 
 

                                                 
387 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen  



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga I:4 

Förrättningsakter  
Förrättningen för detaljplaneområdet är en omprövning av Gömme GA:1-2,  
se nedanstående text från förrättningsakten;

388 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
388 Akt 1421-999 Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen Aktbilaga BE1 sid. 1 (6/43) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga I:5 

389 

390 
 
Lantmätaren har redogjort att Gömme GA:1 skall minska i omfattning och att Gömme 
GA:2 skall avregistreras och ersättas av Svanesund GA:1, se nedanstående utklipp från 
redogörelsen, anläggningsbeslutet och förrättningskartan; 
 

391 

                                                 
389 Akt 1421-999 Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen Aktbilaga BE1 sid. 2 (7/43) 
390 Akt 1421-999 Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen Aktbilaga BE1 sid. 4 (9/43) 
391 Akt 1421-999 Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen Aktbilaga PR2 sid. 1 (12/43) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga I:6 

392 

393 

                                                 
392 Akt 1421-999 Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen Aktbilaga PR2 sid. 1 (12/43) 
393 Akt 1421-999 Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen Aktbilaga PR2 sid. 2 (13/43) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga I:7 

394 

                                                 
394 Akt 1421-999 Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen Aktbilaga KA1 (3/43) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga I:8 

395 

396

                                                 
395 Akt 1421-999 Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen Aktbilaga KA1 (3/43) 
396 Akt 1421-999 Del av Svanesunds tätort, Änghagen norra delen Aktbilaga KA1 (3/43) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

Bilaga I:9 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga J:1 

J. Del av Svanvik 1:7, Tegen III 

 

Urklipp ur detaljplansdokument och förrättningsakter  

 

Genomförandebeskrivning/Planbeskrivning  

I planbeskrivningen presenterade kommunen hur de ansåg att naturområdena skall 

användas samt skötas, se nedan;  

 

397 
 
 
 
 

                                                 
397 Planbeskrivning sid.8 tillhörande detaljplan Del av Svanvik 1:7, Tegen III 

 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga J:2 

I planbeskrivningen har kommunen benämnt hur de anser att gatorna skall utformas, se 
nedan;  
 

398 
I genomförandebeskrivningen beskrev kommunen hur de ansåg att ansvaret skulle fördelas 
gällande iordningsställande och drift, se nedan; 
 

399 

400 
 
 

 
 

 
 

Kommunen har i genomförandebeskrivningen utryckt hur de anser att allmänplats skall 
utformas, se nedan; 
 

                                                 
398 Planbeskrivning sid.9 tillhörande detaljplan Del av Svanvik 1:7, Tegen III 
399 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Svanvik 1:7, Tegen III  
400 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Svanvik 1:7, Tegen III  



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga J:3 

401 
Detaljplan  
I detaljplanen har följande användnings- och utformningsbestämmelser används;  
 

 

402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förrättningsakter 
Förrättningen för detaljplaneområdet är omprövningar av Varekil GA:3, och Ringseröd 
GA:2, se nedanstående text från förrättningsakten; 

                                                 
401 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Svanvik 1:7, Tegen III  
402 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Del av Svanvik 1:7, Tegen III 

 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga J:4 

 

403 
I utklipp redogörs de vägar inom detaljplaneområdet som ingår i 
gemensamgetsanläggningen Varekil GA:3, se nedan; 

404 
 
 
 
I redogörelsen har förrättningslantmätaren angett fakta om vägföreningen och 
samfällighetsföreningen samt viss problematik om vägar och dess skötsel, se nedanstående 
utdrag från förrättningsakten; 
 

                                                 
403 Akt 1421-534 Del av Svanvik 1:7, Tegen III Aktbilaga BE1 sid.1 (5/31) 
404 Akt 1421-534 Del av Svanvik 1:7, Tegen III Aktbilaga KA1 (4/31) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga J:5 

405 
 
Lantmätaren har i anläggningsbeslutet fatta följande beslut; 

406

                                                 
405 Akt 1421-534 Del av Svanvik 1:7, Tegen III Aktbilaga PR1 sid.1 (6/31) 
406 Akt 1421-534 Del av Svanvik 1:7, Tegen III Aktbilaga PR1 sid.2 (7/31)  



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

Bilaga J:6 

 

 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga K:1 

K. Del av Hals 2:2, Storemyren 

 

Urklipp ur detaljplansdokument och förrättningsakter  
 
Genomförandebeskrivning/planbeskrivning  
I genomförandebeskrivningen benämns hur kommunen anser att ansvaret gällande 
iordningställandet och drift av gator skall fördelas, se nedan;  

407 

408 
Detaljplan 
I detaljplanen har följande användnings- och utformningsbestämmelser används; 
 

 

409 
 
Förrättningsakter 

                                                 
407 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:2, Storemyren 
408 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:2, Storemyren  
409 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Del av Hals 2:2, Storemyren 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga K:2 

Två gemensamhetsanläggningar är aktuella för detaljplaneområdet, en för västra delen och 
en för den östra delen. Omprövning har skett av den befintliga gemensamhetsanläggningen 
Mölneby GA:2 för den västra delen av detaljplaneområdet. Gemensamhetsanläggningen 
ändamål, läge m.m., har lantmätaren redovistat i nedanstående text från förrättningsakten; 
 

410 
Förrättningslantmätaren har beslutat följande utförandetid för vändplats och parkering; 

411 

                                                 
410 Akt 1421-806 Del av Hals 2:1, Storemyren Aktbilaga BE1 sid.1 (6/32) 
411 Akt 1421-806 Del av Hals 2:1, Storemyren Aktbilaga BE1 sid.2 (7/32) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga K:3 

I protokollets redogörelse har förrättningslantmätaren sammanfattat diskussion från 
sammanträde, se nedan; 

412 

                                                 
412 Akt 1421-806 Del av Hals 2:1, Storemyren Aktbilaga PR1 sid.1 (8/32) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga K:4 

413 
 
I nedanstående stycke har överenskommelsen som nämnts i ovanstående stycke ingåtts; 

414 

                                                 
413 Akt 1421-806 Del av Hals 2:1, Storemyren Aktbilaga PR1 sid.2 (9/32) 
414 Akt 1421-806 Del av Hals 2:1, Storemyren Aktbilaga E sid.1 (24/32) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga K:5 

Någon förrättningskarta över vilka allmänna platser inom detaljplaneområdet som skall 
ingå fanns ej med i förrättningsakten, men i ursprungsakten fanns följande 
förrättningskarta över området, se nedan; 
 

415 
 
Förrättningslantmätaren har angett följande skäl och beslut för 
gemensamhetsanläggningens bildande, se nedan; 
 

416 

                                                 
415 Akt 14-LAN-1233 Del av Hals 2:1, Storemyren Aktbilaga KA1 (1/77) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga K:6 

Västra delen av detaljplaneområdets allmänna platser ingår i gemensamhetsanläggningen 
Orust Svanesund GA:2, i nedanstående utklipp från förrättningsakten har 

förrättningslantmätaren bl.a. beskrivit vad som skall ingå i gemensamhetsanläggningen, 
vägen som skall ingå heter Hermelinvägen, se nedan; 

417 

                                                                                                                                               
416 Akt 1421-806 Del av Hals 2:1, Storemyren Aktbilaga PR1 sid.1 (10/32) 
417 Akt 1421-318 Del av Hals 2:1, Storemyren Aktbilaga AB1 sid. 1 (4/48) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga K:7 

418

419 

                                                 
418 Akt 1421-318 Del av Hals 2:1, Storemyren Aktbilaga AB1 sid. 2 (5/48) 
419 Akt 1421-318 Del av Hals 2:1, Storemyren Aktbilaga KA1 (1/48) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga K:8 

420 

                                                 
420 Akt 1421-318 Del av Hals 2:1, Storemyren Kartbilaga till Aktbilaga AB1 (1/48) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga K:9 

I anläggningsbeslutet har förrättningslantmätaren prövat kraven för bildande av 
gemensamhetsanläggning och har fattat beslut enligt nedan; 
 

421

                                                 
421 Akt 1421-318 Del av Hals 2:1, Storemyren Aktbilaga PR1 sid. 2 (13/48) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

Bilaga K:10 

 
 
 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga L:1 

L. Hallebäck 

 

Urklipp ur detaljplansdokument och förrättningsakter  
 

Genomförande/planbeskrivning  

I genomförandebeskrivningen benämns hur vägarna i området var lösta innan 

detaljplaneläggning, se nedan;  

”Vägar för bostäder inom Hallebäck förvaltas enskilt i förening. Befintlig väg genom Hallebäck västerut 

mot bebyggelse i Kungälvs kommun berörs liksom den samfällda Timmerviksvägen. Ansvar- och 

kostnadsfördelning avgörs genom förrättning”422  

 
I planbeskrivningen benämns hur nya gator ska utformas, se nedan; 

”Bostadgator utformas som lokalgator med en bredd om 6-8m.”423 

Detaljplan 

I detaljplanen användes följande användnings- och utformningsbestämmelser för allmänna 
platser;  

424 

                                                 
422 Genomförandebeskrivning sid.1, tillhörande detaljplan Hallebäck akt 
423 Planbeskrivning sid.4, tillhörande detaljplan Hallebäck akt 
424 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan för Hallebäck 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga L:2 

Förrättningsakter  
Förrättningslantmätaren har i beskrivningen angett att gemensamhetsanläggning skall 
bildas, dess ändamål och läge m.m., se nedan; 

425 

                                                 
425 Akt 1415-323 Hallebäck Aktbilaga BE1 sid. 1 (5/31) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga L:3 

 

426 
Fastigheterna har fått rätt att använda utfartsvägen inom detaljplaneområdet genom 
servitutsrättighet, se nedan; 

 
427 

  

                                                 
426 Akt 1415-323 Hallebäck Aktbilaga BE1 sid. 2 (6/31) 
427 Akt 1415-323 Hallebäck Aktbilaga BE1 sid. 3 (7/31) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga L:4 

I anläggningsbeslutet har förrättningslantmätaren prövat kraven i AL och fattat beslut om 
att anläggningen skall inrättas enligt karta och beslutsdokument, se nedan; 

428 

429  

430 

                                                 
428 Akt 1415-323 Hallebäck Aktbilaga PR2 sid. 2 (12/31) 
429 Akt 1415-323 Hallebäck Aktbilaga KA1 (4/31) 
430 Akt 1415-323 Hallebäck Aktbilaga KA1 (4/31) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

Bilaga L:5 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga M:1 

M. Näs 

 

Urklipp ur detaljplansdokument och förrättningsakter  
 
Genomförande- och planbeskrivning, detaljplan 
 
Kommunen har i genomförandebeskrivningen angett hur de ansåg att ansvaret skulle vara 
fördelat gällande vägar och naturmark, se nedan; 
 
”Ansvarfördelning  
 
Anläggning  Genomförandeansvarig                    Driftansvarig 
Vägar  Samfällighetsförening                  Samfällighetsförening 
 
Naturmark med  
Gångvägar på allmän Samfällighetsförening                                Samfällighetsförening” 
Platsmark 

431 
Kommunen hade för avsikt att upprätta ett exploateringsavtal, se nedan;  
”Exploateringsavtal 
Med ägare till Näs 1:83 som genom detaljplanen får flera byggrätter avser kommunen att träffa 
exploateringsavtal innan detaljplanen antas.” 432 
 
I genomförandebeskrivningen har kommunen benämnt hur de anser att de 
fastighetsrättsliga frågorna skall lösas angående vägar och grönområden samt vem som 
skall ta initiativ, se nedan; 
 
”Vägar 
Befintlig väghållare Näs-Galteröns vägsamfällighet grundar sin verksamhet på inaktuella 
förrättningsutlåtande. Omprövning bör ske genom förrättning enligt nu tillämpliga regler i anläggningslagen. 
Vägarana kommer då att inrättas som gemensamhetsanläggning för fastigheterna i området. Vid 
förrättning avgörs vägarnas omfattning och standard samt fördelning av kostnaderna för ny/ombyggnader 
samt för framtida drift. Förrättningen handäggs av fastighetsbildningsmyndigheten (Lantmäteriet)”433 
 
”Grönområden  
Grönområden inom allmänplatsmark skall liksom vägarna förvaltas av fastighetsägarna såsom 
gemensamhetsanläggning”434 
 
”Upplåtelse   
 
Mark som utlagts som allmänplatsmark, väg eller grönområde, förutsätts bli ianspråktagen för gemensam 
förvaltning. 
 

                                                 
431 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Näs 
432 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan Näs 
433 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Näs 
434 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan Näs 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga M:2 

Beträffande de delar av tomtmark som nu utläggs som vägmark föreligger enligt gatu- och VA-utredningen 
inget omedelbart behov av ianspråktagande för vägbyggnad. Planen avser här att i första hand reservera 
utrymme för framtida vägförbättringar. Initiativ till detta får tas av väghållaren eller berörda 
fastighetsägare”.435 
 
”Initiativ/Förrättning  
Kommunen avser att ta initiativ till anliggningsförrättning där ovanstående frågor behandlas.  
Till förrättningen kallas samtliga fastighetsägare. Efter ett eller flera sammanträden utmynnar 
förrättningen i ett anläggningsbeslut. Däri preciseras omfattning av den gemensamma väghållningen, vägars 
standard och utförande samt vilka grönområden som skall tillhöra gemensamhetsanläggningen”. 436 
 
Under rubriken ”Tekniska frågor” har kommunen benämnt hur de ansåg att vägarna i 
området skulle ny/ombyggas, se nedan; 
 
”Vägar  
Planförslaget liksom redan gällande byggnadsplan förutsätter ny/ombyggnad av vissa vägsträckor. 
Omfattningen framgår av principförslag till gatu- och va-anläggningar upprättade av BBK 1990-03-15. 
Härutöver torde frågan om upprustning av vägen mellan Näs 1:159 och 1:132 att tas upp vid 
anläggningsförrättningen”. 
 
”Planförslaget skapar också utrymme för åtgärder i vägnätet såsom breddning, rätning av kurvor samt 
ökade svängradier vid vägkorsningar. Genomförandet av dessa åtgärder kan ske successivt efter initiativ 
från blivande väghållare”. 437 
 
Detaljplan  
I detaljplanen har följande användnings- och utformningsbestämmelser används;  

 

438 

                                                 
435 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan Näs 
436 Genomförandebeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan Näs 
437 Genomförandebeskrivning sid.8 tillhörande detaljplan Näs 
438 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Näs 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga M:3 

Förrättningsakter 
Omprövning har skett av den befintliga gemensamhetsanläggningen Näs GA:1. 
Gemensamhetsanläggningen ändamål, läge m.m. har lantmätaren redovistat i nedanstående 
text från förrättningsakten; 
 

439 

                                                 
439 Akt 1415-571 Näs Aktbilaga BE1 sid. 1 (6/117) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga M:4 

440 

441 

442 
 

                                                 
440 Akt 1415-571 Näs Aktbilaga BE1 sid. 2 (7/117) 
441 Akt 1415-571 Näs Aktbilaga BE1 sid. 2 (7/117) 
442 Akt 1415-571 Näs Aktbilaga BE1 sid. 3 (8/117) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga M:5 

I anläggningsbeslutet har förrättningslantmätaren prövat kraven i AL och fattat beslut om 
att anläggningen skall inrättas enligt kartor och beskrivning, se nedan; 

 
443 

444 

445 

                                                 
443 Akt 1415-571 Näs Aktbilaga PR1 sid. 3 (28/117) 
444 Akt 1415-571 Näs Aktbilaga KA1 (2/117) 
445 Akt 1415-571 Näs Aktbilaga KA1 (2/117) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga M:6 

Lantmätaren anser att det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt att 
samfällighetsförning bildas för gemensamhetsanläggningen, se nedanstående utdrag från 
förrättningsakten gällande förvaltning; 
 

446 

                                                 
446 Akt 1415-571 Näs Aktbilaga PR1 sid. 6 (30/117) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

Bilaga M:7 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:1 

N. Västra Hallerna II 

 

Urklipp ur detaljplansdokument och förrättningsakter 

 
Genomförande- och planbeskrivning, detaljplan 
I planbeskrivningen beskrev kommunen hur de ansåg att tillgängligheten till grönområden 
skulle bevaras, se nedan; 
 

447 
I planbeskrivningen har kommunen benämnt var de vill att gc-vägar ska finnas samt hur 
standarden på gator skall vara, se nedan; 

            

448 

                                                 
447 Planbeskrivning sid.14 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II 
448 Planbeskrivning sid.17 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:2 

449 

 

Kommunen har förklarat varför de avsäger sig huvudmannaskapet, se nedan; 

450 

Kommunen har i genomförandebeskrivningen benämnt hur de anser att vägarna inom 
området ska förvaltas samt hur de allmänna platserna skall skötas, se nedan; 

 

451 

                                                 
449 Planbeskrivning sid.18 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II 
450 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II 
451 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:3 

452 

 

 

  

                                                 
452 Genomförandebeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II 

 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:4 

I genomförandebeskrivningen har kommunen angett hur de anser att ansvarfördelningen 
berörande iordningsställande och drift av allmänplats skall vara, se nedan; 

 

 

453 

 

 

                                                 
453 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:5 

 

Exploateringsavtal skulle enligt genomförandebeskrivningen upprättas mellan kommun och 
exploatör, se nedan;   

454 

                                                 
454 Genomförandebeskrivning sid.6 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:6 

I genomförandebeskrivningen benämner kommunen hur de anser att de fastighetsrättsliga 
frågorna skall lösas, se nedan; 

455 

Under rubriken tekniska frågor i genomförandebeskrivningen har kommunen benämnt hur 
vägar, gc-väg och gångväg skall utformas, se nedan; 

 

456 

 

                                                 
455 Genomförandebeskrivning sid.7 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II 
456 Genomförandebeskrivning sid.10 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:7 

 

457 

458 

Detaljplan 

I detaljplanen har följande användnings- och utformningsbestämmelser används;  

 

459 

 

Genomförandebeskrivning Västra Hallerna I 

I genomförandebeskrivningen för detaljplan Västra Hallerna I finns samma beskrivning för 

skötsel av naturmark som i Västra Hallerna II, se nedan; 

                                                 
457 Genomförandebeskrivning sid.10 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II 
458 Genomförandebeskrivning sid.11 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II 
459 Planbestämmelser sid.1 tillhörande detaljplan Västra Hallerna II 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:8 

460 

Förrättningsakter Västra Hallerna II 

I beskrivningen har förrättningslantmätaren b.la. redogjort att gemensamhetsanläggningar 

skall bildas för väg, gc-väg, gångväg samt de naturområden som finns inom 

detaljplaneområdet. Närmast nedan beskrivs ändamål, läge, vilka fastigheter som skall delta 

samt upplåtet utrymme för m.m. för Äggestorp GA:6, se nedan; 

 

461 
Förrättningslantmätaren har även beslutat om utförandetid för vissa ingående anläggningar 
i gemensamhetsanläggningen, se nedan;  

                                                 
460 Genomförandebeskrivning sid. 3 tillhörande detaljplan Västra Hallerna I 
461 Akt 1415-853 Västra Hallerna II Aktbilaga BE1 sid. 1 (5/62) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:9 

 

462 
 
 
I den andra beskrivningen har förrättningslantmätaren b.la. redogjort att Äggestorp GA:7 
skall bildas, dess ändamål, vilka fastigheter som skall delta samt upplåtet utrymme för 
anläggningen, se nedan; 
 

463 

464 
I den tredje beskrivningen har förrättningslantmätaren b.la. redogjort att Äggestorp GA:8 
skall bildas, dess ändamål, vilka fastigheter som skall delta samt upplåtet utrymme för 
anläggningen, se nedan; 

                                                 
462 Akt 1415-853 Västra Hallerna II Aktbilaga BE1 sid. 2 (6/62) 
463 Akt 1415-853 Västra Hallerna II Aktbilaga BE2 sid. 1 (7/62) 
464 Akt 1415-853 Västra Hallerna II Aktbilaga BE2 sid. 2 (8/62) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:10 

 

465 
  

                                                 
465 Akt 1415-853 Västra Hallerna II Aktbilaga BE3 sid. 1 (9/62) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:11 

I anläggningsbeslutet har förrättningslantmätaren prövat kraven i AL och fattat beslut om 
att samtliga anläggningar skall inrättas enligt karta och beskrivning, se nedan;

466 

                                                 
466 Akt 1415-853 Västra Hallerna II Aktbilaga PR1 sid. 3 (26/62) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:12 

 

467 
 
Lantmätaren anser att det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt att 
samfällighetsförning bildas för de tre gemensamhetsanläggningarna, se nedanstående utdrag 
från förrättningsakten gällande förvaltning; 
 

468 

469 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
467 Akt 1415-853 Västra Hallerna II Aktbilaga KA1 (1/62) 
468 Akt 1415-853 Västra Hallerna II Aktbilaga PR1 sid. 3 (26/62) 
469 Akt 1415-853 Västra Hallerna II Aktbilaga PR1 sid. 5 (28/62) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:13 

I anläggningsförrättningen i det västra området har förrättningslantmätare i beskrivningen 
b.la. redogjort att gemensamhetsanläggningar skall bildas för väg, gc-väg, gångväg samt 
naturområden som finns inom den västra delen av detaljplaneområdet. Närmast nedan 
beskrivs ändamål, läge, vilka fastigheter som skall delta samt upplåtet utrymme m.m. för 
Strandnorum GA:12, se nedanstående text; 
 

470 

471 

                                                 
470 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga BE1 sid. 1 (10/73) 
471 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga BE1 sid. 2 (11/73) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:14 

Förrättningslantmätaren har beskrivit vad som skall ingå i Strandnorum GA:4, dess 
ändamål och läge m.m, se nedan; 
 

472 

473 

                                                 
472 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga BE2 sid. 1 (13/73) 
473 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga BE2 sid. 2 (14/73) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:15 

För naturområdet i den norra delen har gemensamhetsanläggningen Strandnorum GA:5 
bildats, i nedanstående textutdrag från förrättningsakten har förrättningslantmätaren b.la. 
redogjort vad som skall ingå, läge och ändamål, se nedan; 
 

474 
 
Förrättningslantmätaren har även upphävt ett servitut för gc-väg, se nedan; 
 

475 
  

                                                 
474 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga BE3 sid. 1 (15/73) 
475 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga BE4 sid. 1 (17/73) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:16 

Nytt servitut för väg och parkering har upprättats, se nedan; 
 

476 
 
Under det första sammanträdet i anläggningsförrättningen har följande problematik 
diskuterats, se nedan; 
 

477 
  

                                                 
476 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga BE5 sid. 1 (18/73) 
477 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga PR1 sid. 3 (22/73) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:17 

Förrättningslantmätaren har prövat kraven i AL, medgett en mindre avvikelse och fatta 
beslut enligt nedan; 
 

478 
För det nybildade servitutet har förrättningslantmätaren angett följande skäl och fatta 
beslut enligt nedan;  
 

479 

480 

                                                 
478 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga PR2 sid. 3 (25/73) 
479 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga PR3 sid. 1 (29/73) 
480 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga PR3 sid. 2 (30/73) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga N:18 

481 

482

                                                 
481 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga KA1 (1/73) 
482 Akt 1415-943 Västra Hallerna II Aktbilaga KA1 (1/73) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

Bilaga N:19 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga O:1 

O. Hamburg Södra 

 

Urklipp ur dokument och förrättningsakter  
 
Genomförandebeskrivning/planbeskrivning  
Under rubriken ”Vägar och trafik” i planbeskrivningen har kommunen redovisat att 
exploateringsavtal ingåtts mellan kommunen och exploatören, ansvar för iordningställande 
och drift av lokalvägar samt hänvisning till krav för vägstandard, se nedan; 
 
”Vid exploateringen av planområdet kommer vägnätet (lokalvägar) att utbyggas av exploatören, detta i 
enlighet med slutet exploateringsavtal. Efter utbyggnad av vägnätet kommer detta att överlåtas till en 
samfällighetsförening. Vägstandard och vägsektioner framgår närmare av den till planförslaget hörande 
tekniska utredningen, upprättad av VBB VIAK Mark, 1991-02-26. Det lokala vägnätet kommer att 
anslutas till Anråsvägen vid tre punkter” 

483 
Placering av gc-väg redovisas under samma rubrik, se nedan; 
 
”Den i planförslaget genomgående gång-och cykelvägen kommer i dess östra del att förläggas inom 
nuvarande Hamburgvägens sträckning. I den västra delen kommer gc-vägen att gå centralt i planområdet. 
Gc-vägen kommer i östra delen också att kopplas till befintligt gc-system norr om Anråsvägen. Den i 
planförslaget illustrerade gc-porten och tillfarten norr ifrån ingår dock i vägområdet för Anråsvägen för 
vilken kommunen kommer att vara huvudman respektivedetaljplaneområdet Norra Hamburg” 

484 
Samfällighetsförening kom slutligen att ansvara för allmän plats enligt planbeskrivningen, 
se nedan; 
 
”Kommunen kommer inte att vara huvudman för allmän plats. Ansvaret för dessa områden åvilar 
exploatören av området under utbyggnads- och garantitiden enligt slutet exploateringsavtal. Därefter 
förutsätts fastighetsägarna genom samfällighetsförening ansvara för dessa områden. På plankartan redovisas 
viss mark som allmän plats. Denna mark har i enlighet med det slutna exploateringsavtalet förutsatts 
upplåtas till den framtida väghållaren inom planområdet.” 

485 
Ansvarsfördelning för iordningställande och drift för vägar redovisades i 
genomförandebeskrivningen, se nedan; 
 
”Genomförandet av detaljplanen åvilar följande ansvariga. 
Ansvarig      Anläggning     
Fastighetsägarna                    -driften av vägar och andra allmänna 

platser 
Exploatören -utbyggnad av vägar och andra allmänna 

platser enligt avtal” 
 486 

                                                 
483 Planbeskrivning sid.7 tillhörande detaljplan för Hamburg Södra akt 
484 Planbeskrivning sid.7 tillhörande detaljplan för Hamburg Södra akt 
485 Planbeskrivning sid.10 tillhörande detaljplan för Hamburg Södra akt 
486 Genomförandebeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan för Hamburg Södra akt 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga O:2 

”Exploatören har genom avtal förbundit sig att bygga ut nya vägar och iordningställa andra 
Allmänna platser inom planområdet. Vissa befintliga vägar kommer att upprustas. Enligt 
exploateringsavtalet ska exploatören bygga ut vägarna inom området för att sedan överlämna dem utan 
kostnad till den eller de samfällighetsföreningar som bildats inom området.” 

487 
Bildande av gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening för ansvarande för 
framtida underhål och drift beskrevs i genomförandebeskrivningen, se nedan; 
 
”Vägar och grönområden 
Planområdet har enskilt huvudmannaskap. Generellt gäller att fastighetsägarna inom 
området gemensamt ansvarar för utbyggnaden av vägar och andra allmänna platser. I detta 
planområde innebär det i praktiken ett ansvar för framtida underhåll och drift, då 
utbyggnaden regleras i exploateringsavtalet. I en förrättning som görs av lantmäteriet 
beslutas om varje fastighets andel i kostnaderna för anläggningarnas utbyggnad respektive 
drift. I samband med förrättningen bildas samfällighetsförening, som är ansvarig för 
framtidabyggande samt driften av anläggningarna. ” 
”Exploatören har i exploateringsavtalet förbundit sig att ansöka om anläggningsförrättning 
hos lantmäteriet.”  

  488 
Detaljplan 
I denna detaljplan fanns följande allmänna platser och utformningsbestämmelser; 

 

 
489 

                                                 
487 Genomförandebeskrivning sid.2 tillhörande detaljplan för Hamburg Södra akt 
488 Genomförandebeskrivning sid.4 tillhörande detaljplan för Hamburg Södra akt 
489 Planbestämmelse sid.1 tillhörande detaljplan för Hamburg Södra akt 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga O:3 

Förrättningsakter 
I anläggningsbeslutet har förrättningslantmätaren b.la. förklarat att 
gemensamhetsanläggning skall bildas för de allmänna platserna som anges på 
förrättningskartan, se nedan; 
 

490 

                                                 
490 Akt 1415-93/74 Hamburg Södra Aktbilaga AB2 sid.1 (8/77) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga O:4 

491 
 
Lantmätaren har upphävt och nybildat officialservitut för väg, se nedan; 
 

492 

                                                 
491 Akt 1415-93/74 Hamburg Södra Aktbilaga KA2 (1/77) 
492 Akt 1415-93/74 Hamburg Södra Aktbilaga BE1 sid.1 (11/77) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga O:5 

Förrättningslantmätaren har fattat följande fastighetsbildningsbeslut samt angett skäl till 
anläggningsbeslutet, se nedan; 
 

493 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
493 Akt 1415-93/74 Hamburg Södra Aktbilaga PR3 sid.1 (17/77) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga O:6 

De övriga allmänna platserna inom detaljplanen har reglerats in i Anrås GA:11, följande 
utklipp från förrättningsakten beskriver b.la. bildandet av gemensamhetsanläggningen, vad 
den skall innehålla, ändamål och läge; 

494 

                                                 
494 Akt 1415-296 Hamburg Södra Aktbilaga BE1 sid. 1 (4/39) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga O:7 

Lantmätaren har upprättat följande servitut till förmån för Anrås GA:11, se nedan; 

495 
Sakägare har ansökt om att gemensamhetsanläggningen skall förvaltas av en 
samfällighetsförening, se nedanstående utklipp från förrättningsakten; 
 

496 

                                                 
495 Akt 1415-296 Hamburg Södra Aktbilaga BE1 sid. 3 (6/39) 
496 Akt 1415-296 Hamburg Södra Aktbilaga PR1 sid. 3 (9/39) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga O:8 

I anläggningsbeslutet har förrättningslantmätaren prövat kraven i anläggningslagen och 
fattat beslut om att anläggningen skall inrättas enligt karta och beskrivning, se nedan; 

497 

498 

                                                 
497 Akt 1415-296 Hamburg Södra Aktbilaga PR2 sid. 1 (10/39) 
498 Akt 1415-296 Hamburg Södra Aktbilaga KA1 (3/39) 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

Bilaga O:9 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och genomförande 
 

Bilaga O:10 



Detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser – En granskning av planering och 
genomförande 

 

Bilaga P:1 

P. Sävelycke-Timmervik 

 

Urklipp ur detaljplansdokument och förrättningsakter  
 
Genomförandebeskrivning/planbeskrivning  
Under  rubrikerna ”Lek och rekreation”, ”Naturmiljö” och ”Småbåtshamn”  i 
planbeskrivningen angavs tänkt användning av samt standard för delar av naturmark på 
allmän platsmark, se nedan; 
”Även delar av naturmarken (NATUR) bör kunna nyttjas som lekplats och lekområde på samma sätt 
som hittills. 
Inom allmän plats (NATUR) redovisas befintlig tennisplan med omklädningsbyggnad och tillhörande 
mindre parkering samt ett strandområde för bad.” 
”Befintlig naturmark förutsätts bevaras (NATUR).”   
 
 ”För att ge möjlighet att nå även hamnområdets södra del på ett tillfredställande sätt redovisas ett 
gångstråk över naturmarken. Avsikten är att enkel väg som även medger enstaka framkörning till 
hamnområdet skall kunna anläggas. Vägen avses ej för mer regelmässig trafik. 
Det centrala strandpartiet föreslås bevaras som naturligt strandområde där upplag eller parkering ej får 
ske” 
”Befintlig badplats föreslås kunna behållas och utvecklas i den södra delen an planområdet. Badet 
redovisas inom allmän plats (NATUR) med en egenskapsbeteckning (bad) och avses kunna bestå med i 
huvudsak naturbadskaraktär.” 499 
 
Under rubriken ”Gator och trafik” i planbeskrivningen redovisades tänkt standard och 
utformning på vägar och biluppställningsplatser inom allmän plats, se nedan; 
 
”Gator och trafik 
Vägnätet är i huvudsak utbyggt i enlighet med vad som redovisas i planbilden. Standarden på vägarna 
varierar från mycket låg till en för helårsområde godtagbar standard. Vägbredderna varierar mellan 2-4m. 
Beläggningen varierar från grus med dålig kvalitet till asfalt med god kvalitet.  
Vägarna i området föreslås rustas upp till vägbredder på 3,5-4,5 m; den större bredden på infartsvägarna, 
den lägre på de kortare entrévägarna. Vid Larsas vägs anslutning till Timmerviksvägen kan 
fartdämpande åtgärder komma att erfordras. 
Befintligt utrymme mellan fastighetsgränserna (6-8 m) har bedömts kunna klara dessa vägbredder.” 

500 
”Vid Timmerviksvägens slut föreslås en större vändplats samt ett begränsat antal biluppställningsplatser.” 
”Ansvarig för vägupprustning och underhåll är vägförening eller anläggningssamfällighet. Kommunen avser 
ej att ställa krav på utformningen i samband med att området omvandlas utöver säkerställande av det 
utrymme som planen redovisar. Förening eller samfällighet har att tillse att vägarna härefter ges en 
godtagbar standard. ” 
”Dock kommer ett faktiskt behov av biluppställningsplatser att finnas. För detta görs ingen särskild 
markreservation i planen. Det förutsätts att de boende genom sin förening organiserar detta och avsätter 
platser inom vägmarken. ” 

501 
                                                 
499 Planbeskrivning sid.10 tillhörande detaljplan för Sävelycke-Timmervik Akt 
500 Planbeskrivning sid.11 tillhörande detaljplan för Sävelycke-Timmervik Akt 
501 Planbeskrivning sid.12 tillhörande detaljplan för Sävelycke-Timmervik Akt 
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Ansvarsfördelning för iordningställande och drift för vägar redovisades i 
genomförandebeskrivningen, se nedan; 
 
”Genomförandet av detaljplanen åvilar följande ansvariga 
Ansvarig    Anläggning 
Fastighetsägarna   -vägar och andra allmänna platser” 

502 
Åtgärder på vägar och ansvariga för dessa redovisades under rubriken ”Vägar och 
grönområden” i genomförandebeskrivningen, se nedan; 
 
”Vägar och grönområden 
I den väg- och trafikutredning som upprättats 1989-06-28 av GF-Väg och Trafik föreslås vissa åtgärder 
på vägnätet i området. Det gäller bl a breddning av Timmerviksvägen till 4,5 m. En del förändringar 
framgår av planbilden som t ex vändplatser. De föreslagna åtgärderna ska i förekommande fall utföras av 
fastighetsägarna inom området. Fastighetsägarna ska också handha driften av vägar och grönområden inom 
detaljplanens område.” 

503 
Olika förslag för att juridiskt reglera ansvaret för vägar, grönområde samt badområde och 
tennis redovisades under rubriken ”Vägar och grönområden” i 
genomförandebeskrivningen, se nedan; 
 
”De juridiska formerna för förvaltningen av vägarna och grönområdena kan regleras i en förrättning enligt 
enskilda väglagen, då en vägförening bildas eller enligt anläggningslagen och lag om förvaltning av 
samfälligheter, då en samfällighetsförening bildas. I förrättningen, som görs av lantmäteriet, regleras hur 
kostnaderna för byggande och drift av anläggningarna ska fördelas mellan fastigheterna inom området. 
Kostnaderna för förrättningen, projektering och ersättning för markupplåtelser betalas av fastighetsägarna. 
Fördelningen dem emellan beslutas om i förrättningen. Hur befintliga väghållare påverkas avgöres i 
förrättningen. Det troligaste är att de upphävs. Fastighetsägarna får själva ansöka om förrättningen hos 
lantmäteriet. Kommunen har också möjlighet att ansöka.” 
”Inom allmän plats finns ett badområde och ett område för tennis avsatt. De är avsedda att betjäna 
planområdets behov och kan därför inordnas i en gemensamhetsanläggning enligt ovan” 

 504 
Befintliga väghållare presenteras i genomförandebeskrivningen, se nedan; 
 
”Futteviksvägens samfällighetsförening är väghållare för Futteviksvägen och en gångväg till saltsjön.  
Vinningstorp-Timmerviks vägsamfällighet är väghållare för Timmerviksvägen genom planområdet. Om 
vägförrättningar genomföres inom planområdet kommer vid behov dessa väghållare att omprövas.” 

505 

                                                 
502 Genomförandeskrivning sid.1 tillhörande detaljplan för Sävelycke-Timmervik Akt 
503 Genomförandeskrivning sid.3 tillhörande detaljplan för Sävelycke-Timmervik Akt 
504 Genomförandeskrivning sid.3-4 tillhörande detaljplan för Sävelycke-Timmervik Akt 
505 Genomförandeskrivning sid.5 tillhörande detaljplan för Sävelycke-Timmervik Akt 
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Detaljplan 
I denna detaljplan fanns följande allmänna platser och utformningsbestämmelser; 
 

 

 

506 

Förrättningsakter 
För en vägstrecka inom detaljplanen har en gemensamhetsanläggning bildats, se 
nedanstående textutdrag från förrättningsakten där lantmätaren b.la. har beskrivit vad som 
skall ingå, vilken bredd vägen skall ha m.m.;  
 

507 
 
 
 
 

                                                 
506 Planbestämmelse sid.1 tillhörande detaljplan för Sävelycke-Timmervik  
507 Akt 14-JÖR-1396 Sävelycke-Timmervik  Aktbilaga AB1 sid. 1 (4/84) 
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Förrättningskartan med tillhörande teckenförklaring redogör den vägstrecka som ingår i 
Sävelycke GA:1 samt den vägstrecka som förvaltas av Vinningstorp-Timmerviks 
samfällighetsförening, se nedan; 
 

508
 

509 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sakägare har yrkat på att gemensamgetsanläggningen skall förvaltas av 
samfällighetsförening, se nedan; 

                                                 
508 Akt 14-JÖR-1396 Sävelycke-Timmervik Aktbilaga KA1 (1/84) 
509 Akt 14-JÖR-1396 Sävelycke-Timmervik Aktbilaga KA1 (1/84) 
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510 
Förrättningslantmätaren har prövat om gemensamgetsanläggningen uppfyller kraven i 
anläggningslagen, se nedan; 
 

511 

                                                 
510 Akt 14-JÖR-1396 Sävelycke-Timmervik Aktbilaga PR1 sid. 2 (9/84) 
511 Akt 14-JÖR-1396 Sävelycke-Timmervik Aktbilaga PR2 sid. 1 (10/84) 
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Bilaga P:6 
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Bilaga P:7 

 

 
 

 


