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Sammanfattning 

Detaljplaner reglerar hur Sveriges mark och vatten ska användas. Detaljplanering regleras i 
plan- och bygglagen (2010:900). En detaljplan ska ange vad som är allmän plats, 
kvartersmark och vattenområde. Allmän plats får beträdas av allmänheten och ägs av 
kommunen. Kvartersmark kan ägas av olika aktörer men framförallt av privatpersoner. På 
kvartersmark kan ändamål såsom bostäder, kontor, handel, skola m.m. förekomma. 
Frivilliga planbestämmelser kan tillämpas i en detaljplan. Den här studien handlar om den 
frivilliga planbestämmelsen ”x”. Ett gement ”x” i en detaljplan symboliserar ett 
markreservat för allmän gång- och cykelväg vilken planläggs på kvartersmark. Vid 
planläggning av ”x”, inskränks den berörda fastighetsägaren i sin äganderätt.  

Genom att bilda en rättighet för x-området undviks fastighetsägarens möjlighet att stänga 
ute allmänheten från fastigheten. Oklarheter rörande drift och underhåll undviks också när 
en rättighet bildats. Rättigheten i fråga skapas lämpligast genom bildande av servitut eller 
nyttjanderätt. Det finns två olika typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. 
Officialservitut skrivs in automatiskt i fastighetsregistret och är ett säkrare alternativ än 
avtalsservitutet. Bildande av officialservitut sker efter ansökan till lantmäterimyndigheten 
som bland annat prövar om servitutet är av väsentlig betydelse för den fastighet som får 
förmån av servitutet. Vid bildande av servitut för x-område bör den fastighet som får 
förmån av servitutet (härskande fastighet) vara en kommunal fastighet, med tanke på dess 
allmänna ändamål. Genomföranderegler saknas för x-områden vilket medför en risk för att 
en rättighet aldrig bildas för dem. När en rättighet inte bildas finns det ingen rätt för 
kommunen att använda marken för allmän gång- och cykelväg. Det medför även oklarheter 
rörande drift och underhåll i och med att gång- och cykelvägen är lokaliserad till en 
fastighet som inte ägs av kommunen men som nyttjas av allmänheten. 

Vid avsaknad av bildad rättighet kan fastighetsägaren om så önskas stänga ute allmänheten, 
till exempel genom förbudsskyltar eller bommar vilket antagligen bidrar till att x-området 
inte uppfyller sin funktion. Tidigare studier har visat att x-områden används i större 
utsträckning än vad som var ämnat med införande av bestämmelsen. Det har även tidigare 
framgått att ”x” kombineras med ”g” med syfte att undvika kostnader, som istället överlåts 
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från kommunen på de delägande fastighetsägarna i gemensamhetsanläggningen. Ett ”g” i 
en detaljplan innebär att en gemensamhetsanläggning ska bildas inom området. Det har 
även uttryckts under föreläsningar vid Högskolan Väst att oklarheter gällande vem som 
ansöker om officialservitut förekommer vid exploateringar. Syftet med studien är att 
undersöka förändring av användningsfrekvensen för ”x”. Studien gäller beslut mellan 1 
januari 2002 och 31 december 2011 i de tre kommunerna Motala, Linköping och Mjölby i 
Östergötlands län. Syftet är även att utreda hur många av x-områden som ett officialservitut 
har bildats för. 

Resultatet av studien visar att inrättande av x-områden minskar. De två sista åren i studien 
har få inrättningar av x-områden ägt rum. Motala kommun har till skillnad från Linköpings 
och Mjölby kommun en uppåtgående trendlinje. Dock avviker 2011 i Motala då inga x-
områden inrättats. Det avvikande resultatet tyder på en förändring även i Motala kommun. 
Resultatet från de intervjuer som hållits med planarkitekter i de olika kommunerna 
kompletterar resultatet ovan. Planarkitekterna bekräftar att de inrättar ”x” mer sällan idag 
än för några år sedan. Av samtliga x-områden i studien har 44 % inte genomförts genom 
bildande av officialservitut. Markåtkomst kan ha lösts genom annan rättighet eller saknas 
helt. 
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Summary 

Detailed development plans regulate how Sweden’s land and water should be used. Statutes 
on detail planning are to be found in the Swedish planning and building act. A detailed 
development plan must specify public area, private property area and water area. 
Everybody may enter the public areas which the municipality owns. The private property 
area is private and has owners like a housing company or an individual. Optional rules can 
be used in the detailed development plan. This study deals with the optional regulation “x”, 
which is a land reserve for public pathways. “X” is located on the private property areas.  

The private property owner may suffer from a restriction of their property rights by getting 
an “x” over the property. To avoid the risk that the public is prevented from passing 
through the x-field, a right is formed. If no right is formed, the owner of the property can 
choose to shut the public out. The right in question occurs appropriate by official easement 
which occurs by an application. An application can be made to the land survey to create an 
official easement. The land survey investigates if the official easement has an essential use 
for the property that has the advantage of the easement. 

Implementation rules are missing for x-areas, which results in that no right is formed. 
When no rights are formed there is no legal right for the public to use pedestrian and 
bicycle pathways. The property owner can choose to put up prohibiting signs and barriers 
to exclude the public, which results in that the x-areas are not filling their purpose. 
Previous studies have shown that the x-areas are used more often than intended. Its also 
used as a combination with “g”, to avoid costs for the municipality. A “g” in a detail 
development plan means that a joint facility will be formed, that consist of the property 
owners in the area. The cost transfer to the members instead. During lectures at University 
West it has aroused uncertainties who it is that applies for official easement. The purpose 
of this study is to investigate how often x-areas have been applied for in the three 
municipalities of Motala, Linköping and Mjölby in Östergötland County, January 1, 2002 – 
December 31, 2011. The purpose is also to see how many official easements that have been 
formed for the x-areas.  

The result of this research shows that the use of x-areas decreases. The last two years very 
few x-areas have been established. Motala municipality has unlike Linköping and Mjölby an 
increasing trend of x-areas. However, in 2011 Motala municipality had no establishment of 
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x-areas. The abnormal result indicates a change, even in Motala. Interviews with plan 
architects in the different municipalities confirm the result above. The plan architects admit 
to establish fewer x-areas today than a few years ago. Of all x-areas in the study, 44 percent 
have no official easement. It may have another easement but it is also possible that they 
have no easement at all.  
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Förord 

Examensarbetet avslutar min utbildning till lantmäteriingenjör som omfattar 180 
högskolepoäng på Högskolan Väst i Trollhättan. Efter godkänt examensarbete som 
förväntas vara klart till juli 2015, kan en högskoleingenjörsexamen uttas. Diagram och 
bilder i studien är författarens egna om inget annat angivits. Examensarbetets ämne valdes 
efter en föreläsning inom samhällsbyggnadsteknik. Marianne Carlbring lärare i 
samhällsbyggnadsteknik uttryckte intresse av att undersöka området, därmed vill jag tacka 
henne för den idén. Samhällsbyggnad är ett intressant ämne vilket tilltalar mig med dess 
variation och ständiga utveckling. 

Examensarbetets har utförts hos Motalas kommun som erbjöd mig kontorsplats och har 
hjälpt mig under vägen. Stort tack till er och framförallt till min handledare, 
förrättningslantmätare Richard Edenhofer Klang. 

Intervjuer har hållits under studien med planarkitekterna Stefan Jonsson anställd i Motala 
kommun, Magnus Hultegård anställd i Linköpings kommun samt Jesper Borgström 
anställd i Mjölby kommun. Tack till er för att ni tog er tid och besvarade mina frågor, även 
tack till ni andra som hjälpt mig under studien. Tack till mina handledare på Högskolan 
Väst, Johan Tibell och Håkan Jensen, min examinator Ulf Jensen samt mina opponenter 
Julia Carmesund och Karin Andersson. Och till sist men inte minst, tack till min älskade 
sambo och familj som alltid ställer upp, får mig orka kämpa och uppmuntrar mig när jag 
befinner mig mellan bergstopparna. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Befolkningsmängden växer vilket är en av anledningarna till att samhället förändras. 
För att styra hur mark och vatten ska användas inrättas översikt- och detaljplaner. 
Sveriges kommuner har planmonopol vilket innebär att det är varje kommuns uppgift 
och ansvar att planera och reglera markanvändningen inom kommunens gränser. 

Översiktsplan är ett övergripande dokument, vilken redovisar kommunens avsikter 
för utveckling och användning av mark och vatten, både på lång och kort sikt.1 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande till skillnad mot detaljplanen. En detaljplan 
är vad namnet antyder, en plan som detaljstyr markanvändningen närmare än vad 
översiktsplanen gör. Däremot är översiktsplanen vägledande vid upprättande av 
detaljplan.2 Ramar för hur bebyggelse får uppföras samt ramar för bygglovsprövning 
anges i detaljplanen.3 Ett bygglov krävs vid ny- och tillbyggnad samt ändring av 
byggnad med vissa undantag. 

Detaljplanläggning och bygglovshantering regleras idag i plan- och bygglagen (PBL) 
(2010:900), vilken trädde i kraft 2 maj 2011. Planer vars planarbete påbörjats före 2 
maj 2011 följer reglerna i den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) (1989:10). PBL 
reglerar planläggning av mark och vatten samt byggande, vilket beskrivs i PBL 1 kap. 
1 §. 

Obligatoriskt vid detaljplanläggning är att plankartan ska visa vad som är allmän plats, 
kvartersmark och vattenområden. Kvartersmark ägs och används av enskilda 
fastighetsägare medan allmän plats är tillgänglig för allmänheten. Huvudregeln för 
allmän plats är att den ägs och förvaltas av kommunen, men det förekommer även 
enskilt och delat huvudmannaskap. Enskilt huvudmannaskap innebär att 
fastighetsägarna i området förvaltar den allmänna platsen genom en 
gemensamhetsanläggning. Vid delat huvudmannaskap förekommer både enskilt och 
kommunalt huvudmannaskap i samma detaljplan.  

Det finns frivilliga tillämpningar att vidta vid framtagandet av en detaljplan, bland 
annat bestämmelsen om markreservat på kvartersmark, enligt PBL 4 kap. 6 §. Marken 
reserveras för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål vilket kan vara en anordning 
såsom en trafik- och väganläggning, ledning eller energianläggning. Markreservat 
inskränker äganderätten på så sätt att fastighetsägaren begränsas i sin användning av 
fastigheten. Markåtkomst för markreservat sker inte automatiskt i och med antagande 
av en detaljplan utan den rättighet som anses lämpligast måste införskaffas för att det 

1 Boverket, ”Översiktsplan och kulturvärden” 
2 Proposition 1994/95:230, s. 70 
3 Boverket, ”Detaljplaneinstrument” 
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ska vara möjligt att rättsligt kunna nyttja marken.4 Markreservat för allmänna gång- 
och cykelvägar betecknas med ett gement ”x” i plankartan och benämns som ”x-
område”. Bestämmelsen tillämpades för första gången i byggnadslagen (1949:385) 41 
a §. Syftet med införandet av markreservat för ”x” var att reservera mark, bland annat 
för uppläggning av snö vintertid eller för vägsläntar.5 En annan anledning till 
införandet av bestämmelsen om x-område var att öppna möjligheter för 
komplettering av allmän plats. Till exempel vid en gångpassage i bottenplan av ett 
flerbostadshus, eftersom möjligheten att bilda tredimensionella fastigheter då inte 
existerade. X-område ska användas som ett komplement till allmän plats.6 

Markåtkomsten för x-område sker i första hand genom bildande av officialservitut, 
inte genom marköverföring. En ansökan ska skickas in till lantmäterimyndigheten för 
att ett officialservitut ska bildas. Lantmäterimyndigheten prövar om officialservitutet 
uppfyller de krav som finns för att kunna inrätta ett sådant, kraven finns lagreglerade i 
fastighetsbildningslagen (FBL)(1970:988). FBL reglerar bland annat ändring av 
fastighetsindelningen och ändring eller upphävande av servitut. Ett officialservitut kan 
även bildas genom anläggningslagen (AL)(1973:1149) som dock inte är tillämpbart på 
officialservitut för x-områden. Det har dock förekommit att officialservitut bildats i 
enlighet med AL vid kombinationen ”gx”.7 Andra rättigheter som kan bildas för 
marken är avtalsservitut eller nyttjanderätt vilka regleras i jordabalken (JB).8 I JB 14 
kap. 1 § 1, andra stycket anges de rekvisit som måste vara uppfyllda vid bildande av 
servitut. Servitutsrekvisiten i JB gäller även för officialservitut. 

1.2 Problembeskrivning 
Examensarbetet ”Enskilt ansvar för anläggningar i detaljplan – en undersökning av 
fem kommuner i Stockholms län” utfört vid KTH visar att en av tio detaljplaner 
innehåller x-områden. 70 % av dessa sträcker sig genom stora delar av planområdet, 
vilket är mer än vad som var tänkt med lagstiftningen.9 

Markreservatet ”x” ska inrättas som ett komplement till allmän plats. Bildande av x-
område sker istället för inrättande av allmän plats. Det medför en ökad risk för att 
allmänna gång- och cykelvägar aldrig genomförs. Enligt Boverkets handbok om PBL 
så ska allmän plats planläggas hellre än markreservat om det är mer lämpligt. Där 
hävdas även att markreservat endast är till för mindre och kortare sträckningar av 

4 Boverket, PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen, s. 112 
5 Prop. 1985, sidan 585 p. 10 
6 Boverket, PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen, s. 112  
7 ”g” i detaljplanen innebär att en gemensamhetsanläggning ska bildas. 
8 Träffande av avtalsservitut och nyttjanderätt är inte beroende av om det finns ett x i detaljplan eller 
inte. 
9 Andersson, ”Enskilt ansvar för anläggningar i detaljplan – en undersökning av fem kommuner i 
Stockholms län” s. 37 
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gång- och cykelvägar.10 Det finns flera möjliga anledningar till att x-områden inrättats. 
En kan vara att delat huvudmannaskap inte var möjligt före den 2 maj 2011 och att 
ingen annan lösning förelåg. En annan möjlig anledning är att kommunerna vill 
komma undan ansvaret och lägga över det på fastighetsägarna.11 

Genomföranderegler för bildande av x-område finns inte, vilket är orsaken till den 
ökade risken för att genomförande aldrig sker. Det finns även oklarheter om 
allmänhetens faktiska rätt till tillträde av x-området, oavsett vilket typ av 
genomförande som äger rum (om det över huvud taget sker). Andra oklarheter som 
kan uppkomma är vem som är ansvarig för snöröjning och gaturenhållning.12  

Bestämmelsen om x-område inskränker äganderätten och begränsar fastighetsägarens 
markanvändning. Under planens genomförandetid får kommunen inte fatta några 
beslut som hindrar genomförandet av x-området. Ett sådant beslut kan till exempel 
vara ett bygglov.13 Bygglovsbefriade byggnader såsom friggebodar och staket kan 
uppföras på markreservatet, vilket i sig kan medföra konsekvenser vid ett eventuellt 
senare ianspråktagande av kommunen. I rapporten ”Exploateringsavtal – Lagstöd, 
tillämpning och förslag till nya principer” av Thomas Kalbro och Peter Smith vid 
KTH, framkommer att kommunen ibland överlåter ansvaret för anläggande och 
underhåll av x-områden på exploatören. Det förekommer även att finansiering av x-
området överlåts på exploatören för all framtid. Det har framkommit att det aldrig 
bildas officialservitut för x-området och kommunen avsäger sig ansvaret genom 
exploateringsavtal.14 En annan orsak till att ett servitut inte har bildats för x-området 
kan vara att det saknar väsentlig betydelse för den kommunala fastighet som ska vara 
härskande och Lantmäteriet kan då inte bilda ett servitut.15 När en rättighet aldrig 
bildas för x-området till förmån för kommunen uppstår problematik kring vem som 
egentligen är ansvarig för x-området, framförallt när marken säljs till bostadsrätter av 
byggherren.16 Säkerställande av allmänhetens tillträde till x-området kan ske genom 
bildande av officialservitut. Bildande av officialservitut förtydligar även om vem som 
innehar ansvaret för drift och underhåll. Oklarheter kan uppstå om vem som ansöker 
om bildande av officialservitut vid situationer där en exploatör är inblandad. Det kan 
även finnas en avsikt om att aldrig bilda något officialservitut eller att bilda en annan 
typ av rättighet. Studien utreder hur ofta x-områden genomförs genom bildande av 
officialservitut, kommunernas synsätt och hantering av x-områden. Studien 
undersöker även förändring av användningsfrekvensen av x-områden genom åren 
samt eventuella orsaker till varför bildande av officialservitut inte ägt rum. 

10 Boverket, ”PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen” s. 114 
11 SOU 2005:77, s. 558 
12 Ibid, s. 554 
13 Länsstyrelsen i Jönköping, ”Markreservat och anläggningar”, s. 6 
14 Kalbro, Smith, ”Exploateringsavtal - Lagstöd, tillämpning och förslag till nya principer” s. 26-28 
15 NJA 1997, sidan 491, NJA 1978 s. 57 
16 SOU 2005:77, s. 554 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att studera markreservat för ”x”, hur användningsfrekvensen förändrats 
genom åren och om de fullbordats genom bildande av officialservitut. När 
officialservitut inte bildats, ska skälen till detta studeras. 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

• Hur vanligt är det att inrätta x-område i detaljplan och har en förändring 
skett över tid? 

• Vad är motiven till införande av x-område i detaljplanen? 
• Vilken andel av x-områdena saknar bildande av servitut och varför har 

servitut inte bildats för dem? 

1.4 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till kommunerna Linköping, Motala och Mjölby. Den 
tidsavgränsning som har valts för det datum detaljplanerna vann laga kraft är 1 januari 
2002 – 31 december 2011. År 2002 har valts för att begränsa tidsperioden till en 
tioårsperiod och för att hinna se över antalet planer mot den tidsbegränsning som 
finns. Under den här tioårsperioden kan vissa rättsfall ha gett avtryck på x-områden 
och många utredningar har gjorts inom området vilket kan ha gett avtryck på 
hanteringen. År 2012 har valts som senare avgränsning eftersom servitut då ska ha 
hunnit bildats för x-området. Andra lösningar än officialservitut för markåtkomst och 
genomförande av x-områden undersöks inte närmare i den här studien. 
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2 Metod 
Examensarbete med vetenskaplig trovärdighet uppnås genom att den aktuella studien 
utförs med en hög reliabilitet och validitet. För att lyckas med det är valet av metod 
för studien en betydande och avgörande faktor.17 En reliabel studie, det vill säga att 
den är pålitlig, uppnås genom att studien ska gå att upprepa på exakt samma sätt och 
att uppgifterna som insamlats är pålitliga.18 Validiteten påverkas av reliabiliteten, hög 
reliabilitet ger ofta en hög validitet. Med andra ord ger en hög upprepbarhet en högre 
chans att det som faktiskt är ämnat att undersökas är det som undersöks. Lämpligt val 
av metod påverkar hur hög validiteten är, alla metoder är inte tillämpbara på alla typer 
av studier.19 En studie blir upprepbar och valid när valet av metod är väl genomtänkt 
och tydligt definierat vilket för den här studien behandlas i följande avsnitt.20 

2.1 Metodteori 
Kvantitativ metod lämpar sig fördelaktigt som tillvägagångssätt vid mätbara studier. 
Metoden är förutbestämd och effektiv för att få en bred kunskap och förståelse 
eftersom den omfattar ett stort antal analysenheter. Det är enklare att generalisera 
studien än vid kvalitativ metod med tanke på omfånget. En kvantitativ studie mäts 
med bland annat enkäter och matematiska modeller.21 En fördel med kvantitativa 
studier är att den som utför studien kan undvika att delta genom elektroniska enkäter 
alternativt postenkäter, för att förhålla sig mer objektivt.22 

Kvalitativ metod är av öppnare utformning än kvantitativ metod vilken används till att 
nå en djupare förståelse inom ämnet. Antalet som undersöks är färre och ett specifikt 
ämne, en händelse eller situation vill uppnås. Det är egenskaper och hur något är 
beskaffat som är av intresse. Metoder för att nå en kvalitativ studie kan vara intervju 
eller observation.23 Intervju kan förekomma även under kvantitativa studier men i 
högre standardisering och strukturering där frågorna ställs i samma ordning och på 
samma vis. Under en kvalitativ intervju är intervjun mer personlig och friare än vid en 
kvantitativ intervju. En kvalitativ intervju kan liknas med en diskussion kring teman 
medan en kvantitativ intervju ska följa en frågemall.24 Enkelt att uttrycka är att 
kvantitativa metoder resulterar i statistisk form medan kvalitativa metoder resulterar i 
ord och texter.25 Förekommande är en kombination av både kvantitativ och kvalitativ 

17 Eliasson, ”Kvantitativ metod från början”, s. 14 
18 Ibid, s. 15 
19 Ibid, s. 16 
20 Ibid, s. 15 
21 Björklund. Paulsson, ”Seminarieboken”, s. 63 
22 Eriksson, Bengt Erik, ”Kvantitativ metod”, Nationalencyklopedin 
23 Björklund. Paulsson, ”Seminarieboken”, s. 63 
24 Esaiasson, m.fl. ”Metodpraktikan”, s. 281 
25 Eliason, ”Kvantitativ metod från början”, s. 21 
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metod med syfte att fånga en allsidig belysning av området och täcka olika 
infallsvinklar.26 Syftet med studien är avgörande för vilken metod som väljs.27 

Ordet empiri härstammar från grekiskan och betyder erfarenhet.28 I en empirisk studie 
ska en fråga ur verkligheten besvaras istället för motsatsen, att utveckla en ny teori. 
Eftersom studien inte har någon underliggande teori utan baseras på erfarenhet är den 
dagsaktuell och kan förändras med tiden. För att kunna besvara en fråga genom 
empirisk studie krävs metodkunskap.29 Metoder som kan användas för att få en empiri 
är bland annat enkät, intervju, studie och observation.30 En empirisk studie kan vara 
induktiv vilket är en form av abstraktionsnivå. En induktiv abstraktionsnivå 
kännetecknas genom ett ämne som studeras utan underliggande teori, studien 
resulterar istället i en teori utifrån den empiri som har samlats in.31 

2.2 Metodval 
Kombination mellan kvalitativ och kvantitativ metod valdes eftersom det är 
fördelaktigt vid studier som är ämnade vara av omfattande karaktär och där helheten 
vill fångas upp.32 Studien har en induktiv abstraktionsnivå med tanke på dess upplägg 
vilken inte har en färdig hypotes utan söker efter ett svar.33 

Kvantitativ metod inledde studien med hänsyn till antalet detaljplaner som 
granskades. Den undersökta mängden var stor medan informationen som krävdes 
från varje analysenhet var mindre. När helheten vill fångas upp talar även det för en 
kvantitativ studie. För att nå en struktur och hög reliabilitet bearbetades en datamatris. 
Datamatrisen fylldes sedan i, allteftersom planhandlingarna studerades. 

Delmoment två innebar en kvalitativ samtalsintervju. Intervju valdes som metod för 
att nå en förståelse om varför x-områden inrättats när de i ett senare skede inte har 
kunnat genomföras. Anledningar till varför genomförande saknas var också en 
anledning till valet av intervju som metod. Intervjun var av kvalitativ karaktär 
eftersom den rör ett fåtal personer. Andra motiv till kvalitativ intervju är att fokus är 
på den som blir intervjuad. Ingen fast intervjumall följs utan efterliknar ett öppet 
samtal med enstaka intervjufrågor att diskutera kring. Svaren kan bli mer utvecklande 
vid samtalsintervju än vid en kvantitativ intervju och den som intervjuar har en 
möjlighet att utveckla frågorna efterhand för att göra sig förstådd.34 Det antyder även 
på en kumulativ intervjumetod, vilket innebär att person ”a” och ”b” inte kommer att 

26 Eriksson, ”Kvalitativ metod”, Nationalencyklopedin 
27 Björklund. Paulsson, “Seminarieboken”, s. 63 
28 Prawitz. Empiri, “Nationalencyklopedin” 
29 Eriksson. Wiedersheim-Paul, ”Att utreda, forska och rapportera”, s. 24 
30 Björklund. Paulsson, ”Seminarieboken”, s. 46 
31 Ibid, s. 62 
32 Eliasson. ”Kvantitativ metod från början”, s. 30 
33 Björklund. Paulsson. ”Seminarieboken”, s. 62 
34 Berglund. ”Kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetodik”, s. 12-17 
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jämföras med varandra men att ett samband ska försöka hittas mellan deras svar. 
Intervjufrågorna finns bifogade i bilaga A. Resultatet av den kvalitativa metoden 
redovisas i form av ord och text vilket styrker studiens kvalitet och visar på olika 
perspektiv. 

2.3 Urval 
Urvalet för studien har gjorts strategiskt med begränsning till Östergötlands Län och 
därefter omfattat både mindre och större kommuner med syfte att öka 
generaliserbarheten utifrån en mindre urvalsgrupp. Urvalets storlek har valts efter 
resursmässiga förhållanden.35 De tre kommuner som studien baseras på är Linköping, 
Motala och Mjölby kommun. Dessa tre kommuner valdes eftersom Linköping har 
stor tillväxt och expansion, Motala har även de en tillväxt men expanderar mindre och 
Mjölby har både mindre tillväxt och expansion än Motala. Tiden för datainsamlingen 
har valts under en viss tidsperiod med tanke på den tid det tar för bildande av servitut 
samt för att nå ett jämt tidsintervall. 

Personer för intervju valdes framförallt efter deras anställningstid på kommunen 
eftersom detaljplaner som granskats sträcker sig över en längre period. För att ha 
kännedom om detaljplanerna är det fördelaktigt att ha arbetat på kommunen en längre 
tid. 
De planarkitekter jag intervjuat är 

- Stefan Jonsson, Motala kommun 

- Magnus Hultegård, Linköpings kommun 

- Jesper Borgström, Mjölby kommun 

Vetenskapliga artiklar och källor har i första hand valts från aktuell lagtext, 
myndigheter samt skrifter av framstående personer inom branschen som tidigare 
använts under min utbildning till lantmäteriingenjör. Dessa personer är professor 
Thomas Kalbro och universitetsadjunkt Eidar Lindgren, båda verksamma vid 
Fastigheter och byggnader, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH. Thomas 
Holm, Lantmäteriets PBL-samordnare är ytterligare en framstående person vars 
skrifter använts som källa i den här studien. 

Inför intervjun gjordes ett urval av de planer som innehöll x-områden utan bildande 
av servitut. Detaljplanerna som valdes ut skulle diskuteras mer ingående under 
intervjun. Planerna valdes efter hur ”x” inrättats för att nå olika perspektiv om varför 
bestämmelsen införts samt om varför bildande av officialservitut inte ägt rum. 
Planerna i urvalet kunde till exempel innehålla ”x” i kombination med ”g”, ”x” 
lokaliserat på allmän plats, eller ett traditionellt ”x” lokaliserat på kvartersmark. 

35 Ernstson, ”Metod och teori”, del 2, s. 7 
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2.4 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet delades in i två olika moment. Det första momentet bestod av en 
undersökande granskning av planhandlingar med jämförelse mot fastighetsregistret. 
Det andra momentet i studien bestod av intervjuer med en planarkitekt från 
respektive kommun. Innan studiens start kontaktades varje kommun för att få ett 
samtycke om att innefatta deras kommun i studien.  

Innan moment ett påbörjades upprättades en datamatris för att underlätta den 
kvantitativa undersökningen, se bilaga B − D. Plankarta med tillhörande 
planbeskrivning granskades i kronologisk ordning samt för en kommun i taget. Motala 
granskades först, följt av Linköping och till sist Mjölby kommun. Granskningen 
utfördes med hjälp av ett GIS-skikt i programmet ArcMAP. GIS-skiktet innehöll 
information om detaljplanernas datum för laga kraft och namn kopplat till en 
geografisk yta. En översiktskarta användes som stöd för att lokalisera detaljplanerna. 
Med hjälp av ArcMAP och GIS-skikten kunde detaljplaner som vann laga kraft under 
den valda tidsperioden, 1 januari 2002 − 31 december 2011 sorteras ut. I Motala 
kommun öppnades plankartan med tillhörande planbeskrivning direkt via en länk i 
ArcMAP. I Linköpings och Mjölby kommun användes den publika webbläsaren för 
att öppna planhandlingarna. 

Utifrån plankartan noterades planens genomförandetid, datum för laga kraft, 
användning av kvartersmark och om planen innehöll något x-område. Noteringarna 
gjordes i den tidigare utvecklade datamatrisen. I tillhörande planbeskrivningar utlästes 
om exploateringsavtal fanns som grund för planens genomförande samt eventuell 
ansvarig för finansiering och anläggande av x-området. Belastad fastighet noterades 
likaså, vilket antingen kunde utläsas i ArcMAP, den publika webbkartan eller nämndes 
i planbeskrivningen. Det förekom att vissa belastade fastigheter inte kunde identifieras 
i någon av ovanstående källor. De oidentifierade fastigheterna uppsöktes istället i 
fastighetsregistrets karta (FR Webb). Det här var möjligt eftersom egen inloggning på 
Lantmäteriets databas (Utsikten) erhållits. De planer som innehåll x-område sparades 
ner på datorn för att enklare kunna återfinnas vid fortsatt studie. Antal granskade 
detaljplaner blev totalt 87 i Motala, 215 i Linköping samt 82 i Mjölby. 

Resultatet redogörs i diagram, se avsnitt 4, Resultat. Resultatet visar 
• Procentuell jämförelse mellan detaljplaner över hela tidsperioden innehållande 

x-område respektive inte innehållande x-områden 
• Hur stor andel av de detaljplaner vilka vunnit laga kraft per år som innehåller 

x-områden 
Fortsatt del i granskningsmomentet innebar jämförelse med rättigheter som bildats.  
I Lantmäteriets fastighetsregister ”FR Webb” söktes belastad fastighet vars datautdrag 
visar samtliga bildade rättigeter kopplade till fastigheten. Rättigheternas förrättningsakt 
öppnades för att utreda om rättigheten avses för x-området. Återigen användes en 
datamatris för att förenkla strukturen, se datamatrisen i bilaga E ─ G. Detaljplaner 
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innehållande x-områden som noterats utifrån det första steget i granskningen 
matchades mot fastighetsregistret. Vid matchning mot fastighetsregistret framgick om 
officialservitut bildats eller inte för x-området. Förrättningshandling för de x-områden 
officialservitut bildats för sparades tillsammans med planhandlingarna. Det utfördes 
med anledning att enklare hitta och komma åt dessa om behov av det skulle 
uppkomma i efterhand. De detaljplaner innehållande x-områden som saknade 
bildande av officialservitut noterades och placerades i en egen mapp på datorn. 
Samtliga detaljplaner vars x-områden inte var genomförda skrevs även ut tillsammans 
med genomförandebeskrivningen och sparades i en pärm. Syfte med det var att 
underlätta kommande intervjuer då ett urval av dessa skulle diskuteras. Vissa 
detaljplaner som t.ex. ansågs vara intressanta med hänsyn till den härskande 
fastighetens ändamål hanterades på samma vis som detaljplaner utan bildat 
officialservitut för x-område. 

Inför det andra momentet i studien kontaktades de planarkitekter som arbetat längst 
på respektive kommun för att få förfrågan om att bli intervjuade. Kontakten skedde 
ungefär två veckor innan intervjuerna ägde rum. Litteratur om vad som är viktigt att 
tänka på inför intervjuer och vid frågeformuleringar lästes inför intervjuerna. 
Utgångspunkten vid formulering av frågorna var studiens syfte. 

Information om de detaljplaner som valts ut att diskuteras närmare under intervjun 
meddelades i förväg till planarkitekterna. De utvalda detaljplanerna medtogs till 
intervjun med tillhörande planbeskrivning. Intervjufrågorna skrevs ut och togs med 
till intervjun samt tillgång och funktion av ljudinspelare kontrollerades. Intervjuerna 
ägde rum på respektive planarkitekts kontor. Innan intervjun påbörjades ställdes 
frågan om tillåtelse av inspelning av intervjun. Inspelning av intervjun önskades för att 
underlätta dokumentationen. Namn, titel, datum, arbetsplats, anställningens längd 
samt godkännande av utgivelse av namn samt arbetsplats i studien noterades. 
Intervjun kan beskrivas som två delar, den första delen bestod av generella frågor 
angående kommunens förhållningssätt gentemot x-områden och den andra delen 
bestod av specifika frågor angående de utvalda detaljplanerna. Ljudfilerna sparades på 
en lagringsenhet och direkt efter intervjuerna sammanställdes svaren och 
dokumenterades digitalt. Platsbesök skedde vid de x-områden som saknar bildande av 
officialservitut. En karta skrevs ut över respektive kommun. Plats för x-områdena 
noterades i form av adress för att underlätta orienteringen. Anledningen var att följa 
upp x-områdenas praktiska användning vid avsaknad av bildat officialservitut. Dessa 
platser fotograferades och noterades med datum och tid då fotot togs kopplat till 
datum då detaljplanen vann laga kraft. Resultatet av den kvalitativa studien i form av 
intervjuer presenteras i löpande text. 
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3 Teori 
Detta kapitel behandlar lagstiftning, förordningar, uttalanden m.m. rörande 
detaljplaneläggning samt bildande av servitut. Inledningsvis beskrivs syftet med 
detaljplan följt av detaljplaneprocessen. Avsnittet fortsätter genom beskrivning av x-
områden och tidigare uttalanden inom ämnet. Eftersom planer mellan åren 2002 och 
2012 studerats har de antagits efter olika plan- och bygglagstiftningar. De detaljplaner 
vars planarbete påbörjats före 2 maj 2011 har antagits i enlighet med ÄPBL, medan 
detaljplaner vars planarbete påbörjats efter 2 maj 2011 är antagna i enlighet med PBL. 
Majoriteten av planerna har utarbetats efter ÄPBL och är därmed den lagtext studien 
utgår ifrån. Skillnader mellan äldre och ny lagstiftning redogörs i löpande text. 

3.1 Detaljplan 
Lagar rörande detaljplan regleras i ÄPBL och i PBL. Följande citat är hämtat ur ÄPBL 
1 kap. 1 § vilket förklarar lagens syfte: 

”Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” 

Skillnaden mellan ÄPBL 1 kap. 1 § och PBL 1 kap. 1 § är marginell, skillnaden är att 
ordet ”beaktande” har bytts ut mot ”hänsyn”. 

ÄPBL 1 kap. 2 § och PBL 1 kap. 2 § reglerar att det är kommunens angelägenhet att 
planlägga mark och vatten. ÄPBL 1 kap. 1 och 6 §§ samt PBL 1 kap. 1 § och 2 kap. 4 
§ reglerar att vid detaljplaneläggning ska kommunen utnyttja mark- och 
vattenområden på lämpligast sätt ur allmän synpunkt och samtidigt tillämpa ett 
hållbarhetsperspektiv. Översiktsplanen visar vad mark och vatten ska användas till i 
kommunen och är vägvisande vid upprättande av detaljplan, vilket regleras i ÄPBL 1 
kap. 3 § 1 st. och 4 kap. 1 § samt i PBL 3 kap. 1 och 2 §§. Samtidigt ska 
bestämmelserna i ÄPBL 2 kap. 1 § och PBL 2 kap. 2 § sista st. och PBL 2 kap. 3 § p. 1 
uppfyllas vilket innebär att planläggningen ska främja en ändamålsenlig struktur och 
att bestämmelserna om de riksintressen som finns i miljöbalken 3 kap. och 4 kap. ska 
tillämpas. Allmänna intressen beaktas, vilka kan innebära beaktande av natur- och 
kulturvärden. Mellankommunala intressen ska visas hänsyn och 
miljökonsekvensnormer i enlighet med miljöbalkens femte kapitel ska tillämpas, 
ÄPBL 2 kap. 4 § p. 4 och PBL 2 kap. 6 § p. 6. Där planläggning sker över 
sammanhållen bebyggelse ska enligt ÄPBL 2 kap. 4 § p. 4 och PBL 2 kap. 6 § p. 6 
bebyggelsemiljön utformas för att uppfylla behovet av trafikförsörjning samt för att 
nå en god trafikmiljö. ÄPBL 3 kap. 15 § p. 3, 5, vilken motsvarande finns i PBL 8 kap. 
9 § p. 2, 5, anger att tomter ska utformas så betydande olägenheter inte uppkommer 
för omgivningen och begränsa risken för olycksfall och betydande olägenheter för 
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trafiken. Personer med nedsatt rörelseförmåga ska också ha möjlighet till att använda 
tomten, om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen. Tomter ska, oavsett om de 
har bebyggts eller inte, vårdas så att betydande olägenheter inte uppkommer för 
omgivningen eller för trafiken så att risken för olycksfall minimeras enligt ÄPBL 3 
kap. 17 § 1 stycket. och PBL 8 kap. 15 §. Det som ovan beskrivits om tomter ska även 
tillämpas på allmänna platser. Däremot ställs ytterligare krav på allmänna platser 
gällande framkomlighet för personer med funktionsnedsättning, dessa platser får inte 
innefatta något hinder mot tillgänglighet och användbarhet. Tillägg i PBL är att 
hindret ska avhjälpas om det är enkelt och ekonomiskt rimligt, dessa bestämmelser 
finns i ÄPBL 3 kap. 18 § samt i PBL 8 kap. 12 § 1 stycket. och 8 kap. 16 §. Kraven på 
tomter, ska enligt nyare lagstiftning även tillämpas på en eventuell trafikanläggning om 
sådan finns på tomten, PBL 8 kap. 9 §. Trafikanläggning på tomt ska hållas i sådant 
skick att det uppfyller dess ändamål som trafikanordning. Gällande allmänna platser 
och andra anordningar än byggnader är skillnaden i nyare lagstiftning PBL 9 kap. 16 §, 
att dessa platser ska vårdas och skötas på samma sätt som en enskild anordning men i 
skälig utsträckning. 

3.1.1 Detaljplanens startskede 
En detaljplan ska arbetas fram när en ny sammanhållen bebyggelse ska utvecklas, när 
en ny enstaka byggnad kan inverka betydande på omgivningen eller där marken är 
väldigt attraktiv för bebyggelse enligt ÄPBL 5 kap. 1 § p. 1, 2 och i PBL 4 kap. 2 § p. 
1, 2. Sammanhållen bebyggelse definieras i PBL 1 kap. 4 § som angränsande bebyggda 
tomter eller tomter som endast skiljs åt av en allmän plats såsom gata, väg eller park. I 
ett fall i Regeringsrätten angående rättsprövning av en detaljplan, ansågs 22 
permanentbostäder och en konferensanläggning utgöra en sammanhållen 
bebyggelse.36 En detaljplan behövs även när reglering sker i ett sammanhang där 
bebyggelse ska förändras eller bevaras. ÄPBL 5 kap. 2 § anger att: 

”Vid utformningen av en detaljplan skall skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, 
äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande” 

Ovanstående citat upprepas även i PBL 4 kap. 36 §. Vid planläggning av kvartersmark 
för allmänt ändamål, det vill säga markreservat, inskränks äganderätten. Det medför 
att särskild hänsyn ska tas och en noggrann avvägning ska ske mellan allmänna och 
enskilda intressen.37 ÄPBL 5 kap. 2 § p. 2 och PBL 4 kap. 36 § stadgar att de fördelar 
som vinns med planen måste överväga de nackdelar den medför. En detaljplan får 
heller inte vara mer detaljerad än nödvändigt med hänsyn till planens syfte, ÄPBL 5 
kap. 7 § 3 st. och PBL 4 kap. 32 § 3 st. 

36 RÅ 1997 not. 134 
37 Kalbro. Lindgren, ”Markexploatering”, s. 32 
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3.1.2 Detaljplaneprocessen 
I ÄPBL regleras detaljplaneprocessen i kap. 6, i PBL finns de aktuella paragraferna i 
kap. 5. Planprocessen enligt PBL förenklades något från tidigare och består av fem 
steg vid normalt planförfarande. Det andra alternativet är ett enklare planförfarande 
vilket består av fyra steg och kan tillämpas kort sagt när planen inte är av intresse för 
allmänheten. Vid normalt planförfarande är det första steget initiering av detaljplan 
och steg två upprättande av planprogram. När detaljplanens handlingar är färdigställda 
ska dessa på samråd till de fastighetsägare som berörs, myndigheter, kommunala 
förvaltningar m.m. Samrådet är till för att få in synpunkter för eventuell revidering 
och är det tredje steget planprocessen.38 

Steg fyra innebär granskning och samtliga berörda får inkomma med synpunkter. Vid 
steg fem sker antagande av planen där de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 
har chans att överklaga detaljplanen. Om detaljplanen inte överklagas eller upphävs 
efter ett överklagande har detaljplanen vunnit laga kraft vilket är sjätte och sista steget 
i processen. Vid det enklare planförfarandet slås steget för samråd och granskning 
samman och sker då parallellt med varandra. Nämnas bör att ovan beskriven process 
inte är aktuell för planer vars planarbete har påbörjats efter 1 januari 2015 eftersom en 
ny process blivit aktuell genom ändringar i PBL. 

3.1.3 Detaljplanens innehåll 
Plankartan med dess planbestämmelser är den enda handlingen med rättsverkan. 
Dock finns ytterligare ett obligatoriskt dokument, planbeskrivningen. 
Planbeskrivningen förklarar detaljplanens syfte, förutsättningar och vilka avvägningar 
som gjorts mellan allmänna och enskilda intressen. Om detaljplanen strider mot 
gällande översiktsplan redovisar planbeskrivningen skälen till det och vad det är som 
avviker från översiktsplanen. De handlingar som ska finnas i en detaljplan regleras i 
ÄPBL 5 kap. 5 § 1 st., 5 kap. 9 § samt i PBL 4 kap. 21, 30 §§. En del i 
planbeskrivningen gäller planens genomförande och kallas för 
genomförandebeskrivning. I genomförandebeskrivningen ska organisatoriska, 
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som sker i och med planens 
genomförande redovisas. Syftet med en genomförandebeskrivning är att förtydliga 
hur genomförandet av planen praktiskt ska ske. Genomförandebeskrivningen ska 
även redogöra för de konsekvenser som uppkommer för fastighetsägarna i området i 
och med detaljplanens genomförande, både för befintliga och nya fastighetsägare. 
Skillnaden mellan lagstiftningarna är att i ÄPBL behövde inte konsekvenser för 
fastighetsägarna redovisas i planbeskrivningen.39 I ÄPBL var 
genomförandebeskrivning ett separat dokument men blev i PBL en obligatorisk del i 
planbeskrivningen. 

38 Boverket, ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser”, 2002, s. 23 
39 Jämför ÄPBL 5 kap. 10 §, 6 kap. 1 § med PBL 4 kap. 31, 33 §§. 
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En genomförandetid av detaljplanen ska bestämmas och anges både i plankartan och i 
planbeskrivningen. Den genomförandetid som ska anges i planhandlingarna ska vara 
mellan fem och 15 år. Tiden börjar räknas från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Under den tiden som bestäms ska detaljplanen genomföras. Genomförandetiden kan 
förlängas med högst fem år i sänder om tiden visar sig blir för knapp, ÄPBL 5 kap. 5 
och 14 §§ samt PBL 4 kap. 21 och 24 §§. 

Om en detaljplan ändras eller upphävs under genomförandetiden och det medför 
skada för fastighetsägare i området har de rätt till ersättning. Genomförandetidens 
huvudsakliga funktion är att vara ett skydd och en garanti för fastighetsägarna som 
berörs, ÄPBL 14 kap. 5 § 1 stycket och i PBL 14 kap. 9 § 1 stycket. 

Obligatoriskt att redovisa i en detaljplan är vad som ska vara allmän plats, 
kvartersmark och vattenområde, vilket bestäms i ÄPBL 5 kap. 3 § och i PBL 4 kap. 5 
§. En allmän plats består av mark som allmänheten har tillträde till såsom parker, torg, 
vägar och gator. Vattenområde kan tillämpas när detaljplanen exempelvis berör öppet 
vatten, friluftsbad eller båthamnar.40 Kvartersmark utgörs ofta av bebyggelse med 
ändamålet bostäder, kontor, handel och industri eller för annat än enskilt bebyggande 
såsom en skola eller en idrottsanläggning. 

För allmän plats lyder huvudregeln att kommunen ska vara huvudman men det är 
även möjligt att tillämpa enskilt huvudmannaskap. Detaljplaner vars planarbete 
påbörjats före den 2 maj 2011 ska i enlighet med ÄPBL 5 kap. 4 § ange att det råder 
enskilt huvudmannaskap. I PBL 4 kap. 7 § tillades att kommunen även ska redovisa 
särskilda skäl för anledningen till införande av enskilt huvudmannaskap. I PBL 
infördes även delat huvudmannaskap, det vill säga både kommunalt och enskilt 
huvudmannaskap inom samma detaljplan. Lagparagrafer som berör detaljplanens 
huvudmannaskap är ÄPBL 5 kap. 4 § och PBL 4 kap. 7 §. Huvudmannaskap innebär 
att huvudmannen har ansvar för anläggande, drift och underhåll av platsen. Särskilda 
skäl till enskilt huvudmannaskap kan till exempel vara att omkringliggande områden 
har enskilt huvudmannaskap eller att området består av fritidsbebyggelse.41 

Utöver de obligatoriska bestämmelserna finns ett antal frivilliga bestämmelser som får 
tillämpas. Däribland markreservat för trafik- och väganordningar, energianläggningar 
och allmänna ledningar, ÄPBL 5 kap. 7 § p. 10. Efter införandet av nyare lagstiftning 
är det möjligt att i enlighet med PBL 4 kap. 6 § upprätta markreservat för elektroniska 
kommunikationsnät. 

För att förtydliga vilken typ av trafik- och väganordning som ska inrättas kan tre olika 
bestämmelser användas i plankartan. Ett markreservat betecknas alltid med en gemen 
bokstav i plankartan. Trafik- och väganordningar som ska inrättas för allmännyttig 

40 Boverket, ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser”, 2002, s. 78  
41 Boverket, ”PBL – kunskapsbanken”, Huvudmannaskap 
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gång- och cykeltrafik betecknas med ett ”x”. Allmännyttig körtrafik betecknas med ett 
”z” och tunnlar, broar och bryggor för allmännyttig trafik betecknas med ett ”t”.42 

Ett markreservat i detaljplan innebär att andra än markägaren ska få tillträde till 
kvartersmark inom det område som utpekats i plankartan. För att det ska vara möjligt 
ska någon form av rättighet bildas för området.  

Inom kvartersmark finns ingen skyldighet för fastighetsägarna att tillåta tillträde för 
allmänheten, utöver den allemansrätt som finns i Sverige. Fastighetsägaren kan stänga 
ute allmänheten och göra den otillgänglig genom till exempel stängsel, förbudsskyltar 
eller liknande. Det upphäver allmänhetens rätt till tillträde och platsen ger upphov till 
otillgänglighet och ogästvänligt.43 Allemansrätten i Regeringsform (2011:109) 2 kap. 
15 § innebär att alla har rätt att gå över annans fastighet men aldrig över en privat 
tomt. Samtidigt innebär allemansrätten en skyldighet att värna om vad som finns på 
fastigheten och inte ge upphov till någon olägenhet för fastighetsägaren. 
Kvartersmark utgörs i de flesta fall av en privat tomt. Allemansrätten får inte innebära 
en inkräktning på hemfridszon, tomtmark eller att upphov till skada förekommer.44 
Allmänheten får ingen automatisk tillträdesrätt enbart för att bestämmelsen om ”x” 
har införts i detaljplanen.45 Definitionen av tomt i PBL 1 kap. 4 § lyder: 

”ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera 
byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna 
ska kunna användas för avsett ändamål” 

Begreppet hemfridszon är en zon runt framförallt en bostad vilken varierar beroende 
bland annat på de rådande terrängförhållandena. Inom en hemfridszon får inte det 
privata området inkräktas av allmänheten.46 Det förekommer dock oklarheter kring 
när allmänheten har tillträde. En oklarhet uppstår vid enskilt huvudmannaskap av 
allmän plats samt vid kombinationen ”gx” i detaljplanen. Oklarheterna grundas på att 
allmän plats och x-område är till för allmänheten medan en gemensamhetsanläggning 
ägs av enskilda fastighetsägare. Lantmäteriet hävdar att gemensamhetsanläggningar 
bör anses vara enskilda.47 En gemensamhetsanläggning ska bildas vid allmän plats 
med enskilt huvudmannaskap och vid x-områden som är kombinerade med 
bestämmelsen ”g”, eller enbart ”g”. Ett gement ”g” i en detaljplan innebär att området 
ska vara tillgängligt för gemensamhetsanläggning. 

3.1.4 Fastighetsindelningsbestämmelser 
Till en detaljplan kan från och med 2 maj 2011 fastighetsindelningsbestämmelser 
(FIB) tillämpas. FIB styr den fastighetsbildning som ska genomföras i planen, vilket 

42 Boverket, ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser”, 2002, s. 65 
43 Bengtsson, ”Allemansrätten – vad säger lagen?”, s. 26 
44 Ibid, s. 15 – 20 
45 SOU 2005:77, del 2, s. 138 
46 Infosoc ”Rättsdata AB”, ”Strandskydd – hemfridszon”, s. 4 
47 SOU 2005:77, del 2, s. 138 
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ersatt de tidigare fastighetsplanerna i ÄPBL. Vid upprättande av en ny detaljplan över 
område berört av tidigare fastighetsplan upphör fastighetsplanen att gälla i de delar 
den inte överensstämmer med den nya detaljplanen, ÄPBL 6 kap. 11 §.  

Nämnvärt är även att fastighetsplanerna i sin tur har ersatt de tidigare 
tomtindelningarna i byggnadslag (1949:385). 

Fastighetsindelningsbestämmelser kan reglera fastighetsgränser eller bildande av 
servitut, vilket prövas under detaljplanearbetet. Bestämmelserna ska vara förenliga 
med det allmänna lämplighetsvillkoret i FBL 3 kap. 1 § och med båtnadsvillkoret i 
FBL 5 kap. 4 § 1 stycket. Det allmänna lämplighetsvillkoret innebär kortfattat att 
fastighetsbildning endast får ske om fastigheten är och förblir varaktigt lämpad för sitt 
ändamål. Båtnadsvillkoret i FBL 5 kap. 4 § 1 stycket. skyddar fastigheten mot att de 
sammanvägda olägenheterna som uppkommer övervinner de sammanvägda 
fördelarna. Genomförande av planen måste följa FIB. Om hinder mot 
bestämmelserna möts vid genomförandet av planen måste detaljplanen ändras för att 
kunna genomföras, PBL 4 kap. 8 §. 

3.1.5 Genomförandeavtal 
Ibland förekommer det att kommunen äger marken som ska exploateras och ibland 
att en exploatör äger marken. Vid reglering av åtaganden och skyldigheter för 
genomförande av den detaljplan som upprättats för exploateringsområdet skrivs 
genomförandeavtal. När kommunen är markägare kallas avtalen för 
genomförandeavtal och när exploatören äger marken kallas de för exploateringsavtal. 
Det förekommer ibland variation för vad dessa avtal väljs att kallas. Vanligtvis reglerar 
genomförandeavtalen vem som ska ansöka om de fastighetsrättsliga åtgärderna som 
krävs för planens genomförande. Vem som ska anlägga samt ansvara för drift och 
underhåll kan också förekomma i dessa avtal. När ett x-område finns i detaljplanen 
kan det regleras vem som ska ansöka om bildande av servitut i det aktuella avtalet. 
Både exploatör och kommun har rätt att ansöka om fastighetsreglering enligt FBL 5 
kap. 3 §. Avtalen kan förtydliga vem som ska ansöka, så att det sker. 

3.2 Markreservat för allmänna gång- och cykelvägar 

3.2.1 Markåtkomst 
Markåtkomst av markreservat för allmänna gång- och cykelvägar, det vill säga x-
område, sker genom bildande av officialservitut hos lantmäterimyndigheten. 
Markåtkomsten kan även lösas med ett avtalsservitut eller en nyttjanderätt mellan 
kommun och den berörda fastighetsägaren. Bestämmelsen om x-område i 
detaljplanen medför inget automatiskt tillträde till marken. Nyttjanderätt är ett 
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tidsbegränsat avtal till förmån för en person avseende nyttjande av någon annans 
fastighet.48 

Det finns två olika typer av servitut, officialservitut och avtalsservitut. Ett servitut 
upprättas till förmån för en fastighet, inte en fastighetsägare, likaså belastar ett servitut 
en fastighet. Den fastighet som har förmån av ett servitut benämns som den 
härskande fastigheten och den fastighet som belastas av ett servitut benämns som den 
tjänande fastigheten. Ett avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret, vilket sker 
automatiskt för officialservitut. Om ett avtalsservitut inte skrivs in finns det risk att 
det upphör att gälla vid framtida fastighetsreglering om inget förordnande sker av 
lantmäterimyndigheten, JB 7 kap. 29 §. Det finns även en risk för upphörande vid 
försäljning av fastigheten om den tidigare fastighetsägaren inte gjort förbehåll om 
upplåtelsen mot den nya fastighetsägaren, JB 7 kap. 11 §. Ett officialservitut inrättas 
av lantmäterimyndigheten efter inkommen ansökan. Rätt att ansöka om bildande av 
servitut har ägaren vars fastighet berörs av regleringen men ansvar för genomförande 
av x-områden vilar primärt hos kommunen, FBL 5 kap. 3 §.  

Bildande av officialservitut kan ske tvångsvis under planens genomförandetid. Det 
finns inga genomföranderegler för x-områden, dock anger PBL 14 kap. 18 § att 
huvudmannen är skyldig att anskaffa sig den nyttjanderätt som önskas och 
fastighetsägaren har rätt till att få marken inlöst om den begär det. 

Lagregler att förhålla sig till vid bildande av avtalsservitut är JB 14 kap. JB 14 kap. 1 § 
anger att ett servitut ska främja en ändamålsenlig markanvändning. För den härskande 
fastigheten måste servitutet vara av stadigvarande betydelse för att kunna bildas. 
Servitutet kan inte innebära ett totalt ianspråktagande av hela, eller del av den tjänande 
fastigheten. Ägaren av den tjänande fastigheten får inte påtvingas några skyldigheter 
till att underhålla eventuell anläggning som servitutet avser. Definitionen av servitut i 
JB 14 kap. 1 § är även tillämpbart vid bildande av officialservitut. 

Jordabalken innehåller generellt regler om fast egendom och inskrivningsväsendet. 
Vid upprättande av avtalsservitut ska vissa formella krav uppfyllas för att kunna få 
servitutet inskrivet hos inskrivningsmyndigheten. De formella kraven finns i JB 14 
kap. 5 §. Kraven utgör att servitutsavtalet ska vara skriftligt med underskrift av den 
tjänande fastighetens ägare, servitutets ändamål samt både den härskande och 
tjänande fastighetens fastighetsbeteckning. Om dessa krav inte uppfylls får 
inskrivningsmyndigheten avslå ansökan, enligt JB 23 kap. 2 § 2 p. 

3.2.1.1 Lantmäterimyndighetens prövning 
Det är inte en självklarhet att ett officialservitut kan bildas efter inskickad ansökan till 
lantmäterimyndigheten. Vid bildande av officialservitut för x-område ska 
lantmäterimyndigheten tillämpa FBL. 

48 Lantmäteriet, ”Nyttjanderätt” 
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Lagen reglerar fastighetsbildning och fastighetsbestämning såsom bildande, ändring 
eller upphävning av servitut enligt FBL 1 kap 1 §. De villkor som officialservitut för 
”x-område” måste uppfylla finns i FBL 3 kap., 5 kap., samt 7 kap. FBL kap. 3 
bestämmelser om allmänna lämplighets- och planvillkoren ska alltid prövas vid all 
fastighetsbildning. Dessa villkor innebär enligt FBL 3 kap. 1 § att fastighetsbildning 
endast får ske om fastigheten efter åtgärden blir varaktigt lämpad och kan antas få en 
varaktig användning för sitt ändamål eller om fastighetsbildningen bör tillgodoses på 
annat sätt. Undantag från bestämmelsen får ske om fastighetsindelningen förbättras i 
och med åtgärden och inte motverkar en mer ändamålsenlig indelning, FBL 3 kap. 9 
§. Hädanefter benämns officialservitut som servitut, när ett avtalsservitut avses 
förtydligas detta. Ett servitut får inte upplåtas om det sker i strid mot detaljplanen, 
vilket innebär att servitut för ”x-område” endast kan bildas inom markerat område i 
planen. Det kan däremot bildas ändå om inte planens syfte motverkas i och med 
servitutsbildningen, då får mindre avvikelser från planen göras, bestämmelsen finns i 
FBL 3 kap. 2 § 1 stycket. Tredje kapitlets bestämmelser i FBL ska även prövas när 
kommunen och fastighetsägaren är överens om bildande av servitut, bestämmelserna i 
FBL 3 kap. omfattas inte av avtalsfriheten.49 Femte kapitlets villkor är till för att 
skydda den enskilda fastighetsägaren, villkoren förtydligas nedan. 

Båtnadsvillkoret i FBL 5 kap. 4 § – ett vinstvillkor, fördelarna som nås genom bildande 
av servitutet ska överväga de kostnader och olägenheter som medförs. 
Båtnadsvillkoret kan presumeras vara uppfyllt om bildande av servitut genomförs 
under planens genomförandetid. En djupare prövning av båtnadsvillkoret kan dock 
behövas när en äldre detaljplan gäller samt förändringar på fastighetsmarknaden.50 
Om FIB finns är båtnadsvillkoret redan prövat och därmed uppfyllt, undantaget gäller 
endast under detaljplanens genomförandetid.51 Om fastighetsägarna är överens vid 
bildande av servitut för x-området behöver inte båtnadsvillkoret vara uppfyllt, FBL 5 
kap. 18 § 1 p. 

Förbättringsvillkoret i FBL 5 kap. 5 § 1 stycket – åtgärder som inte är av betydelse för 
den egna fastigheten ska inte kunna påtvingas, vilket är detta villkors syfte. 
Fastighetsreglering som bidrar till att fastigheten bättre överensstämmer med gällande 
detaljplan behöver inte uppfylla villkoret. Möjligheten att komma åt mark vilken 
planlagts som allmän plats inlöst är bakomliggande orsak till undantaget. Även det här 
villkoret är dispositivt, det behöver inte vara uppfyllt om fastighetsägarna är överens, 
FBL 5 kap. 18 § 1 p. 

Opinionsvillkoret i FBL 5 kap. 5 § 2 stycket – om det är synnerligt angeläget att en 
fastighetsreglering sker utan åverkan av sakägarnas motstånd uppfylls villkoret. 

49 Lantmäteriet, ”Handbok FBL”, s. 25 
50 Ibid, s. 439 
51 Ibid, s. 442 
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Fastighetsreglering rörande x-område anses som synnerlig angeläget och därmed 
behöver inte det här villkoret prövas.52 

Byggnadsskyddet i FBL 5 kap. 7 § – innebär kortfattat att ett servitut inte får bildas på 
den mark där det finns en byggnad, om inte ägaren av byggnaden på samma mark 
efter regleringen. För byggnader med obetydligt värde gäller inte den här paragrafen. 
Om fastighetsregleringen ska genomföras för att underlätta en ändamålsenlig 
fastighetsindelning kan skyddet för byggnader bortses. Byggnadsskyddet behöver inte 
uppfyllas för allmänna trafikanläggningar som x-områden enligt FBL 5 kap. 8 a §. 

Fastighetsskyddet i FBL 5 kap. 8 § – fastighetsskyddet finns för att förhindra alltför stora 
ingrepp vid saknad av fastighetsägarens samtycke. Fastigheten ska efter regleringen 
fortfarande vara lämpad för sitt ändamål.53 Fastighetens graderingsvärde får heller inte 
minskas så väsentligt att avsevärd olägenhet uppkommer för fastighetsägaren. 
Undantaget hittas i FBL 5 kap. 8 a § vilken säger att fastighetsskyddet inte behöver 
prövas om fastighetsregleringen utgör en allmän trafikanläggning, det vill säga ett x-
område. Med tanke på att den här paragrafen skyddar den enskilda fastighetsägaren 
behöver bestämmelsen inte prövas om fastighetens ägare medger 
fastighetsregleringen, FBL 5 kap. 18 § 3 p. 

Sjunde kapitlet i FBL ska också uppfyllas för att servitutet ska kunna genomföras. 
Villkoret som alltid måste uppfyllas vid bildande av servitut för x-område är 
väsentlighetsvillkoret i FBL 7 kap. 1 § vilket lyder: 

”Servitut som bildas genom fastighetsreglering ska vara av väsentlig betydelse för fastighets 
ändamålsenliga användning. Vid detta bedömande ska hänsyn inte tas till rättighet som är 
grundad på frivillig upplåtelse. Utan stöd av överenskommelse mellan ägaren av den härskande 
fastigheten och ägaren av den tjänande fastigheten får servitutet inte innefatta skyldighet för den 
senare att underhålla väg, byggnad eller annan anläggning som avses med servitutet. Servitut får 
inte bildas för viss tid eller göras beroende av villkor. Dock får bestämmas att servitut ska gälla 
endast så länge ändamålet inte tillgodosetts på annat sätt som särskilt anges. 
För bildande av servitut som det har meddelats bestämmelser om i en detaljplan gäller inte första 
stycket och 5 kap. 8 §.” 

Officialservitut kan endast bildas om servitutet är av väsentlig betydelse för den 
härskande fastigheten. Fastighetens ändamål som används vid bedömning av väsentlig 
betydelse finns i fastighetens taxeringsuppgifter. Tidigare avgöranden gällande 
bildande av servitut för x-områden har gjort avtryck på bedömning om väsentlig 
betydelse genom att hänvisa till fastighetens användningssätt. Till exempel kan det 

52 Lantmäteriet, ”Handbok FBL”, s. 444 
53 Ibid, s. 459 
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vara av väsentlig betydelse för en fastighet med kommunikationsändamål att få ett 
servitut knutet till sig för att utgöra ett sammanhängande trafiksystem.54 

3.2.2 Ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman och är primärt ansvarig för att en rättighet bildas för 
markreservatet.55 Lantmäteriet uttrycker att kommunen torde vara ansvarig för x-
områden oavsett det råder enskilt eller kommunalt huvudmannaskap.56 Vid bildande 
av servitut finns ingen skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att underhålla 
vägen som avses, vilket åligger ägaren av den härskande fastigheten enligt FBL 7 kap. 
1 §. Fastighetsägaren till den tjänande fastigheten kan frivilligt åta sig underhåll av t.ex. 
en anläggning på den mark servitutet avser. Däremot kan inte den tjänande 
fastigheten belastas med driftåtgärder även om medgivande finns, det här gäller såväl 
officialservitut som avtalsservitut, se JB 14 kap. 1, FBL 7 kap. 1 §.57 

För platser som kommunen är huvudman för innehar de ansvaret för underhållning 
och renhållning av platsen, vilket ÄPBL 6 kap. 30 §, PBL 6 kap. 21 § samt lagen 
(1998:814) om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 2 § 
”trottoarlagen” reglerar. Trottoarlagen innebär att varje fastighetsägare är skyldig att 
utföra sådana åtgärder på kvartersmark som kommunen ska göra för allmän plats. 
Däremot är kommunen den som är ansvarig för områden med allmän trafik eller för 
områden som upplåtits genom rättighet till kommunen. Det förekommer att 
kommunen genom avtal överlåter finansiering av anläggning, drift och underhåll på en 
exploatör men de har ändå kvar det primära ansvaret. Dessa avtal saknar lagstöd i 
både ÄPBL och PBL eftersom lagregler om finansieringen inte finns, men det är ändå 
vanligt förekommande.58 Skattemedel ska i princip finansiera x-områden.59 Vid sådant 
överlåtande av ansvar för drift och underhåll på exploatör kan orsaka framtida 
problem för blivande fastighetsägare i området om till exempel när bostadsrätter 
försäljs av exploatören. I sådana situationer blir de boende i området ansvariga för x-
områdets säkerhet. De boende ansvarar även för olyckor som kan uppkomma i och 
med brister i gång- och cykelvägen, som de boende ofta saknar ansvarsförsäkringar 
för detta. Förutom att överlåtelse av drift och underhåll saknar lagstöd medför det 
även oklarheter om vem som egentligen har ansvaret för gång- och cykelvägens drift 
och underhåll. 

3.2.3 Ersättning 
Ersättningens storlek till fastighetsägaren bestäms antingen genom förhandling mellan 
berörda parter eller genom tvångsbestämmelser. Vid tillämpning av 

54 RH 2006:8 och NJA 1997 s. 491 
55 Boverket, ”PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen”, s. 114 
56 Holm, ”Lantmäteriet, X-, z- och t-områden”, s. 1 
57 NJA 2007 s. 120 
58 Kalbro, Smith, ”Exploateringsavtal - Lagstöd, tillämpning och förslag till nya principer”, s. 26 – 27 
59 Ibid, s. 14 
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tvångsbestämmelser bedöms ersättningen i enlighet med expropriationslagen (ExL) 
(1972:719) regler i 4 kap. Lagrum rörande detta finns i PBL 14 kap. 23 § vilken ger 
fastighetsägaren rätt till ersättning, samt i FBL 5 kap. 10 a § vilken anger att ersättning 
vid fastighetsreglering för bland annat x-områden ska bestämmas enligt ExL:s regler. 
Ersättningen enligt ExL 4 kap. 1 § bedöms efter fastighetens 
marknadsvärdesminskning med 25 % påslag och eventuellt en extra ersättning för 
övrig uppkommen skada. Tidpunkten marknadsvärdet bedöms utifrån är de 
förhållanden som råder efter detaljplanen vunnit laga kraft, ExL 4 kap. 3 a §. 
Ytterligare ersättning kan bli aktuellt i enlighet med ExL 4 kap. 2 § om x-områdets 
användning efter genomförandet medför olägenheter och i sig påverkar fastighetens 
marknadsvärde negativt. Olägenheter som kan orsaka en marknadsvärdeminskning 
kan vara förhöjda bullernivåer eller luftföroreningar. Ersättning för allmän plats vid 
tillämpning av tvångsbestämmelserna i ExL används samma princip, däremot bedöms 
fastighetens marknadsvärdesminskning utifrån de förhållanden som ägde rum innan 
detaljplanen i fråga vann laga kraft vilket oftast innebär ett lägre värde. Före 1 januari 
2015 var det även möjligt för kommunen att komma över mark för allmän plats utan 
ersättning till exploatör, ÄPBL 6 kap. 19 § och PBL 6 kap. 4 §. 

3.2.4 Tidigare utsäganden om x-områden 
Införande av ”x” i detaljplan är som ovan beskrivet en frivillig bestämmelse att 
tillämpa. Syftet med införandet av bestämmelsen lyder 

”I punkt 10 anges möjligheten att skapa vissa markreservat för allmän trafik, allmänna 
ledningar eller energianläggningar på kvartersmark. Kommunen kan med stöd av detaljplanen 
reservera mark för t.ex. vägslänt eller för att lägga upp snö vintertid.”60 

Boverket menar att x-områden inte är lämpligt vid större utläggning av trafik- och 
väganläggningar utan att dessa bör planläggas som allmän plats. Verkets råd är även 
att bestämmelsen främst är avsedd för mindre kompletterande anläggningar. Till de 
större anläggningarna bör allmän plats inrättas. Förbindelse mellan två allmänna 
platser, för släntar eller tunnlar anses vara vad x-områden ska omfatta. Ett annat syfte 
med x-område var att ge allmänheten tillgång till kvartermarken genom gångpassager 
under byggnader. Lagen infördes före tredimensionell fastighetsbildning existerade 
vilket innebar att x-område var den enda lösningen. Markreservatet ska kunna 
kombineras med den huvudsakliga markanvändningen för användning på ett rimligt 
sätt. En precisering av x-områdets utbredning bör göras för att öka 
genomförbarheten.61 

Marken kan ianspråktas under planens genomförandetid vilken kan vara upp till 15 år 
med eventuell förlängning. Fastighetsägare kan inte få bygglov inom x-området men 

60 Prop. 1985/86:1 s.585 p. 10 
61 Boverket, ”PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen”, s. 113 – 114 
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kan däremot uppföra bygglovsbefriade anordningar såsom friggebodar, staket, plank, 
murar osv. Det kan leda till framtida problem om markreservatet ianspråktas.62 
Thomas Kalbro bekräftar Boverkets mening genom att uttrycka; 

”Som komplement till allmänna platser kan kommunala vägar läggas ut som markreservat på 
kvartersmark i detaljplan” 63 

Lantmäteriet uttrycker att olokaliserade x-områden är mycket olämpliga med orsak till 
de inlösenregler som finns. Ett lokaliserat x-område är av samma anledning viktigt att 
genomföra inom det område som är markerat på plankartan, dock får mindre 
avvikelser förekomma. För att lantmäterimyndigheten ska kunna bilda ett servitut och 
bidra till planens genomförande ska x-området vara lokaliserat i planen. Det kan 
förekomma befintliga anläggningar inom planområdet, om dessa avses förbli kvar bör 
även dessa säkras med ett servitut. Om de inte säkras är det upp till enskild 
fastighetsägare hur markens användning ska fortsätta. 

Förutsättningar för bildande av servitut måste finnas i planen för ett tillförlitligt 
genomförande. Förutsättningar för bildande av servitut avgörs vid en 
lantmäteriförrättning. Säkerställande av servitutets genomförande kan endast ske 
genom fastighetsindelningsbestämmelser.64 Kombinationen ”gx” är en annan orsak 
som riskerar ett planen aldrig genomförs. Gemensamhetsanläggning ska inrättas när 
ett gement ”g” yttrar sig i planen vilken fastighetsägarna i området är delägare i. 
Delägande fastigheter ska sköta om marken som omfattas, delägande fastigeter är då 
även huvudmän. Bestämmelsen saknar stöd i lagen men är samtidigt inte olaglig, 
bestämmelsen hindrar dock ett genomförande av planen eftersom olika 
huvudmannaskap inte kan kombineras på samma yta.65 Lantmäteriet har som tidigare 
nämnts uttryckt att en gemensamhetsanläggning bör anses vara enskild.66 
Kombination med ”x” vilket är för allmänt ändamål anses allmänt tveksam men kan 
accepteras i och med en detaljplans antagande.67 

”För x-områden är kommunen den enda som kan vara huvudman förutom det sällan 
förekommande att staten är det.”68 

62 Ibid, s. 116 
63 Kalbro, Lindgren, ”Markexploatering”, s. 82 
64 Holm. Lantmäteriet, ”X-, z- och t-områden”, s. 1 
65 Ibid, s. 2 
66 SOU 2005:77, del 2, s. 138 
67 RH 2006:8 
68 Holm, ”PM om x- och z-områden”, s. 1 
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4 Resultat 
Kapitlet redovisar vad studien har gett för resultat. Resultatet redovisas i form av text 
med tillhörande diagram samt en sammanställning av de intervjuer som hållits. 
Inledningsvis redovisas användningsfrekvensen av x-områden över tid i kommunerna 
Motala, Linköping och Mjölby kommun. Därefter redovisas antalet x-områden som 
genomförts med servitut. Tankar och motiv till varför x-områden inrättats och hur det 
har förändrats genom åren har framkommit ur de kvalitativa intervjuerna. En analys 
av resultatet avslutar avsnittet. Resultatanalysen behandlar bland annat hur resultatet 
kopplas till teoriavsnittet samt hur generaliserande resultatet kan tolkas. 

Syftet är att studera markreservat för ”x”, hur användningsfrekvensen förändrats 
genom åren och om de fullbordats genom bildande av officialservitut. När 
officialservitut inte bildats, ska skälen till detta studeras. 

4.1 Användningsfrekvens av x-områden 
Det här avsnittet redovisar användningsfrekvensen för x-områden mellan 2002 och 
2012. Resultatet presenteras i form av text och diagram. Diagrammen visar andel 
detaljplaner innehållande x-områden. Anledningen är att antalet detaljplaner varierar 
mellan kommunerna, för att göra resultatet jämförbart redovisas det i procentenheter. 

Diagram 4.1 illustrerar att Motala kommun har störst andel detaljplaner innehållande 
x-områden. Av de undersökta detaljplanerna innehåller 26 % av Motalas detaljplaner 
x-områden i olika omfattning och utsträckning. I Linköpings kommun har 19 % av 
detaljplanerna innehållit x-områden. Mjölby kommun har lägst andel på 11 %. I de tre 
kommunerna tillsammans förekommer det x-områden i 70 av totalt 383 detaljplaner, 
vilket motsvarar 18 %. I de 70 detaljplanerna har totalt 80 x-områden inrättats. 

Diagram 4.1. Procentuell andel detaljplaner vilka innehåller x-område 
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4.1.1 Motala kommun 
En mer specifik redogörelse för inrättning av x-områden i Motala kommun skildras i 
diagram 4.2. En vägning utfördes mot antalet detaljplaner för att göra de tre 
kommunerna jämförbara med varandra. I början av undersökningsperioden visas en 
lägre andel detaljplaner innehållande x-områden för att sedan öka. Däremot visar 
diagram 4.2 en uppåtgående trend att inrätta x-områden i Motala. Andel detaljplaner 
innehållande x-områden varierar under åren. I början av undersökningsperioden var 
antalet inrättningar låg, för att sedan stiga till flest inrättningar år 2006. Efter år 2006 
har trenden avtagit för varje år, under 2011 har noll ”x” inrättats. 

Diagram 4.2. Andel detaljplaner innehållande x-områden jämfört med totala antalet detaljplaner som 
vunnit laga kraft. 

4.1.2 Linköpings kommun 

Diagram 4.3. Andel detaljplaner innehållande x-områden jämfört med totala antalet detaljplaner som 
vunnit laga kraft. 

Trenden i Linköpings kommun är till skillnad från Motalas kommun nedåtgående. 
Likaså här börjar antalet x-områden som inrättats med en lägre andel i början av 
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undersökningsperioden för att sedan öka fram till år 2009, därefter minskar 
användningsfrekvensen. 

Av de detaljplaner som vann laga kraft år 2011 var det en som innehöll ett x-område, 
vilket motsvarar 5 %. Vägning mot antalet detaljplaner i Linköping visar att andelen 
varierar mellan cirka 16 % och 29 % mellan år 2002 till och med år 2009 för att sedan 
minska ner till 5 % år 2011. 

4.1.3 Mjölby kommun 
Mjölby kommun har även de en nedåtgående trend, liksom Linköping. I Mjölby 
inrättas i genomsnitt ett x-område per år i en detaljplan. Under de två senaste åren i 
studien har noll x-områden inrättats. Under 2003 och 2006 var förekomsten som 
störst, tre detaljplaner innehöll x-områden. 

Resultatet liknar de andra kommunernas resultat vid vägning mot antal detaljplaner 
som vunnit laga kraft under tidsperioden. Vad som skiljer sig är att ingen tydlig trend 
kan utläsas utan användningen har varierat genom åren. Trendlinjen i diagram 4.4 
pekar däremot nedåt, det vill säga användningen av x-områden har minskat. Under år 
2003 och 2006 inrättades x-områden i närmare 30 % av detaljplanerna vilket är de 
högsta under den undersökta perioden. År 2002, 2008, 2010 samt 2011 innehöll inte 
någon detaljplan x-område. 

Diagram 4.4. Andel detaljplaner innehållande x-områden jämfört med totala antalet detaljplaner som 
vunnit laga kraft. 

4.2 Har ”x” fullbordats med servitut? 
Den kvantitativa studien fortsatte genom sökning efter bildande av servitut för de 
inrättade x-områdena. I Lantmäteriets fastighetsregister (FR Webb) kontrollerades om 
fastigheter som är belastade av x-områden också är belastade av motsvarande servitut. 
I diagram 4.5 redovisas antalet x-områden vilka har säkrats genom bildande av 
officialservitut vid lantmäteriförrättning. Mjölby kommun har högst andel x-områden 
utan bildande av servitut, 73 %. Följt av Motala kommun där servitut inte har bildats 
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för 50 % av x-områdena. I Linköpings kommun saknar 34 % av x-områdena bildat 
servitut. 

Vad som inte framgår av diagrammen är att andra rättighetslösningar kan förekomma 
såsom bildande av gemensamhetsanläggning eller avtalsservitut. I andra fall kan x-
områdena ha planlagts på allmän platsmark. En sammanslagning av de tre 
kommunerna ger resultatet att 35 av totalt 80 x-områden inte genomförs genom 
bildande av servitut, vilket motsvarar 44 %.  

Diagram 4.5. Andel x-områden som har genomförts och inte har genomförts genom bildande av 
servitut. 

4.2.1 Motala kommun 
I Motala kommun har 11 av de 22 inrättade x-områden inte genomförts genom 
bildande av servitut, det vill säga 50 %. Av dessa elva x-områden är sex stycken av 
dem planlagda över fastigheter som ägs av Motala kommun, och kan därmed vara en 
av anledningarna till att servitut inte har bildats. Ett platsbesök bekräftar att dessa x-
områden har anlagts med gång- och cykelvägar. Tio av elva x-områden, vilka inte har 
genomförts genom bildande av servitut, ger intryck vid platsbesök av att vara 
välfungerande för sitt syfte. 
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Diagram 4.6. Andel x-områden som har genomförts och inte har genomförts genom bildande av 
servitut i Motala kommun. 

4.2.2 Linköpings kommun 
I Linköpings kommun har totalt 16 av de 47 inrättade x-områden inte genomförts 
genom bildande av servitut, vilket motsvarar 34 %. Vad som inte framgår av diagram 
4.7 är att i flertalet detaljplaner förekommer kombinationen ”gx”. För gx-områdena 
har bildande av gemensamhetsanläggning ägt rum där kommunen har en mindre 
andel. Avtalslösningar förekommer också men som beskrivet under ”Avgränsningar” i 
avsnitt 1.4 Avgränsningar, behandlas endast bildande av officialservitut som 
genomförande i studien. 

Diagram 4.7. Andel x-områden som har genomförts och inte har genomförts genom bildande av 
servitut i Linköpings kommun. 
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4.2.3 Mjölby kommun 
I Mjölby kommun förekom det i flertalet planer att bestämmelsen ”x” inrättats på 
allmän plats, närmare bestämt i fem av de totalt åtta planerna. Mjölby kommun är 
fastighetsägare till de fastigheter som är planlagda som allmän plats. Ytterligare två av 
de x-områden som inte genomförts är lokaliserade till fastigheter som ägs av Mjölby 
kommun, men är planlagda som kvartermark. Andel x-områden som inte har 
genomförts genom bildande av servitut i Mjölby är 73 %. 

Diagram 4.8. Andel x-områden som har genomförts och inte har genomförts genom bildande av 
servitut i Mjölby kommun. 

4.3 Sammanställning av intervjuer 
I bilaga A finns de frågor som ställdes under intervjuerna bifogade. Intervjuernas 
resultat presenteras i det här avsnittet. Vad som bör nämnas är att planarkitekterna 
framförallt framhäver deras egna och personliga kunskap gällande x-områden. Det är 
svårt att tala för samtliga anställda planarkitekter i respektive kommun, mycket av 
svaren består av spekulationer. 

Vad som entydigt har framkommit ur intervjuerna är att planarkitekterna har 
uppmärksammats på den problematik rörande x-områden som omtalats genom åren. 
Samtliga uppger att de i första hand väljer att inrätta allmän plats före ”x” för att säkra 
allmänhetens tillträde. De försöker planlägga x-områden så lite som möjligt. Vid 
framtagande av en detaljplan måste vikten av allmänhetens tillträde vägas in, och om 
det anses viktigt ska området planläggas som allmän plats. I Linköpings kommun har 
ett PM framtagits av den intervjuade planarkitekten vilket bland annat behandlar 
enskilt huvudmannaskap för allmän plats i detaljplan samt för x-områden. Denna PM 
uttryckte i princip att x-områden aldrig ska inrättas om allmän plats går att införa. Hur 
många av planarkitekterna som tagit del av denna PM är inte känt, då det är många 
nyanställda planarkitekter på kontoret. Användningen av x-områden bekräftas i 
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samtliga intervjuer ha minskat. Ingen av planarkitekterna uppgav att de inrättar x-
områden, det är i sådana fall i undantag. 

I Motala kommun anges att det bland annat är på grund av de seminarier som hölls på 
av Boverket på webben, vid införande av PBL. I webbseminariet belystes 
problematiken kring x-områden med efterföljande genomförande och 
ansvarsfördelning i planen och av gång- och cykelvägar. Det uttrycktes även tydligt att 
kommunen ska vara huvudman för områden som allmänheten ska ha tillgång till. 

”Jag tycker personligen att man kan avskaffa x-områden.” – Stefan Jonsson, Planarkitekt i 
Motala kommun 

Varför användningen av x-områden minskat kan i Linköpings kommun även bero på 
att man där förde en diskussion om frågan 2006. Diskussionen handlade om 
lämplighet i att skjuta över kostnader kommunen borde stå för på fastighetsägaren. 
Tjänstemännen ansåg att de som enskilda handläggare inte rimligen kunde förväntas 
ta fram sådana planprodukter. Ett underlag arbetades fram så att nämnden utifrån det 
kunde ta ett principbeslut vilken planarkitekterna skulle följa. Principbeslutet togs 
aldrig med anledning att ny kontorschef anställdes. Den nya kontorschefen tyckte att 
planarkitekterna skulle följa lagens mening och inte skjuta över kostnader på 
fastighetsägarna. Däremot är det fortfarande möjligt för en planarkitekt att inrätta en 
sådan lösning om anledningen är väl motiverad. 

”Vi använder ”x” betydligt mindre nu i alla fall och inte så slentrianmässigt som vi gjorde innan 
2006” – Magnus Hultegård, planarkitekt i Linköpings kommun. 

I Mjölby kommun uppges att om ”x” ska inrättas idag tänker man mer på 
genomförandet av detaljplanen, än vad man gjorde förr. Om ett x-område ändå skulle 
inrättas i någon av kommunerna så skulle det t.ex. kunna inrättas i små gränder, 
portaler under byggnader eller arkader. Dessutom kan det förekomma att de används 
när marken inte vill tas i anspråk inom en snar framtid utan reserveras för eventuella 
framtida behov. Användningsområden för ”x” har även de förändrats genom åren. En 
anledning kan vara att delat huvudmannaskap i detaljplan blev möjligt med nya PBL 
den 2 maj år 2011. Vid framtagande av en ny detaljplan över befintlig byggnad med 
t.ex. hörnavskärningar kan x-område föredras framför tredimensionell 
fastighetsbildning och allmän plats eftersom fastighetsägaren eventuellt inte vill 
urholka sin fastighet. 

I både Linköping och Motala har respektive kommunal lantmäterimyndighet tidigt 
involverats i planarbetet. Under startmötet vid framtagande av en ny detaljplan, deltar 
en förrättningslantmätare för att framföra fastighetsrättsliga intressen. I Mjölby 
kommun har det tidigare förekommit rådgivning från en förrättningslantmätare 
ungefär varannan vecka vilket har förändrats, idag fås lantmäterimyndighetens åsikter 
först i samrådsyttrandet. 
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Frågan ställdes, om vad planarkitekterna tror skulle hända om genomföranderegler 
gällande x-områden infördes. Svaret från samtliga var att fastighetsägare inte hade 
hamnat i kläm. X-områden hade inte inrättas lika ofta och mer försiktighet skulle råda 
innan inrättning sker. 

Hur fastighetsägarna reagerar vid inskränkning på deras fastighet i form av ett x-
område är svårt för planarkitekterna att veta. Planarkitekten i Linköpings kommun 
tror att det varierar. Vissa fastighetsägare kan reagera positivt i sådana situationer där 
exploatören åtar sig ansvar för anläggande av gång- och cykelvägen då de kan hålla 
nere kostnaderna och bestämma standarden. Däremot kan det förekomma missnöje 
när fastigheten säljs vidare efter genomförande. Upprördhet från fastighetsägare 
förekommer antagligen oftare vid inrättning av egenskapsbestämmelsen ”z” – 
allmännyttig körtrafik, med anledning att körtrafik är en större belastning än personer 
som färdas per fot eller cykel över fastigheten. 

Under intervjuerna diskuterades ett urval av de planer innehållande x-områden som 
inte genomförts. Under de diskussionerna framkom bland annat att ”x” har inrättas 
på grund av att allmänhetens tillträde inte ansågs vara av så stor vikt samtidigt som 
fastighetsägaren inte kan antas ha något intresse i att stänga ute allmänheten. Det kan 
röra sig om handelsområden eller andra platser där det är angeläget för 
fastighetsägaren att allmänheten kan färdas över deras fastighet. I Linköpings 
kommun medges även att det förr har varit en ekonomisk fråga och kommunen har 
velat undvika kostnader och ansvar för dessa områden. Ambitionen med x-områden 
har aldrig varit att de ska genomföras. En annan aspekt skulle kunna vara att 
fastighetsägaren har velat ha en stor fastighet. En stor fastighet kan vara fördelaktigt 
vid angiven exploateringsgrad i detaljplanen. Desto större fastighet du har, desto mer 
får du exploatera. Vid inrättande av allmän plats löses marken in och fastighetens 
storlek minskar till skillnad från inrättande av x-område, då en rättighet bildas och 
fastigheten har kvar sin ursprungliga storlek. Andra anledningar till att x-områden inte 
har genomförts kan vara att gång- och cykelvägen inte behövde byggas ut omedelbart 
samt för att undvika en diskussion om utbyggnad av allmän plats som alltid bör vara 
väl motiverad. En anledning till att genomförande saknas kan även vara okunskap 
enligt planarkitekten i Motala kommun. Okunskapen bygger på att x-bestämmelsens 
egentliga syfte och användning är diffus. I Mjölby kommun där bestämmelsen ”x” 
inrättats på allmän plats i ett flertal planer och därmed inte genomförts, så kan en av 
anledningarna till det vara att en extra tydlighet och säkerhet vill uppnås. En annan 
anledning skulle kunna vara ett sviktande förtroende inom den egna kommunen. 
Genom planen vill man säkerställa att utförande verkligen sker på det sätt som är 
ämnat i planen.  

Drift och underhåll kan fungera bra ändå, utan genomförande. Detta med tanke på 
den skyldighet fastighetsägarna har i kommunen att underhålla trottoaren längs med 
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dennes fastighet. Det kan även fungera bra med hänsyn till fastighetsägarens 
angelägenhet att vilja få allmänheten till fastigheten, till exempel vid ett parkeringshus. 

4.3.1 Lantmäterimyndighetens roll 
Jenny Wallentin, förrättningslantmätare på Linköpings kommunala 
lantmäterimyndighet instämmer i planarkitekternas åsikter, om att x-område endast 
ska inrättas i undantagsfall. Under en tidig dialog med planarkitekten gör 
förrättningslantmätaren en bedömning om vilka förutsättningar som finns för 
bildande av servitut, det vill säga en lämplig fastighet att knyta servitutet till finns 
tillgänglig. Det förekommer även att fastigheter med lantbruksändamål kan bli 
härskande över ett servitut för x-område om den till exempel bedöms vara en 
exploateringsfastighet vilken innehåller jordbruks-, park- och gatumark. Att ansökan 
aldrig inkommer om bildande av servitut för x-område är gissningsvis inte 
anledningen till att bildande av servitut uteblir. 

4.4 Resultatanalys 
Resultatet i helhet visar på ett större antal x-områden som inte har genomförts genom 
bildande av servitut, vilket förekommer i samtliga kommuner. Det är även tydligt att 
x-områden har använts i större utsträckning än vad syftet med dem var från början. 
Samtliga detaljplaner som publicerats på kommunernas publika webkartor har 
undersökts för att hitta x-områdena. När dessa undersöktes noterades information om 
detaljplanerna innehållande x-område i Excel. Detaljplanerna, vilka är källorna till den 
första delen av den kvantitativa studien kan ha påverkat resultatet negativt. Otydliga 
och små ”x” i plankartan kan ha missats av författaren och hanterats som en 
detaljplan utan x-område. Resultatet får trots detta, anses vara pålitligt då endast en 
liten avvikelse är möjlig och x-områden har oftast varit tydligt markerade. En 
nedåtgående trend de senare åren under studien tyder på att en förändring sker.  

Ett stort antal detaljplaner har granskats vilket ökar studiens generaliseringsbarhet, 
däremot har antalet kommuner som granskats varit få vilket minskar 
generaliseringsgraden. Resultatet kan bli liknande vid studier av andra kommuner men 
det är ingen självklarhet. Skillnader i olika delar av landet kan också förekomma.  

I 70 av 383 detaljplaner förekommer x-områden i de samtliga tre kommunerna, vilket 
motsvarar 18 %. År 2011 vilket var det sista året i undersökningsperioden visar ett 
fåtal fall i samtliga tre kommunerna. En nedåtgående trend av inrättning av x-
områden förekommer i både Linköping och Mjölby. Motalas trendlinje visar att 
inrättning av x-områden ökar, men med det avvikande resultatet 0 % detaljplaner 
innehållande x-områden under år 2011 kan även det innebära för Motalas del att 
trenden snart vänder nedåt. Antagandet stärks av intervjun med en av Motalas 
planarkitekter som uttrycker att han inte inrättar x-områden. En orsak till att 
inrättande av x-områden minskar kan vara de webbseminarier som hållits runt 
problematiken omkring dem, de rättsfall som blivit prejudicerade gällande x-områden 
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samt övriga uttalanden som beskrivits ovan under avsnitt 3.2.4 Tidigare utsäganden 
om x-områden. Det vill säga att kunskapen kring x-områdens problematik och 
genomförande har ökat hos planarkitekterna.  

Ur intervjuerna kan utläsas att de även påverkat planarkitekternas syn på x-områden. 
X-områden tillämpas inte av planarkitekterna, inte ens i situationer där de annars 
uppfyller sitt ursprungliga syfte. En ytterligare orsak kan vara att alternativet 
tredimensionell fastighetsbildning har etablerats och börjat användas. Möjligheten till 
tredimensionell fastighetsbildning infördes 1 januari 2004. Tredimensionell 
fastighetsbildning kan lösa x-områdets syfte med arkader samt gångpassager i 
flervåningshus.  

Bestämmelsen om ”x” har inrättats i detaljplaner med både kommunalt och enskilt 
huvudmannaskap. Fastighetsindelningsbestämmelser eller äldre fastighetsplaner har 
förekommit men i ett ytterst fåtal detaljplaner. Motiv för införande av x-område 
uppges i första hand bero på att allmän plats inte ansågs vara lämpat. Varför det inte 
varit lämpat kan bero på enskilt huvudmannaskap i planen eller att möjligheten till 
delat huvudmannaskap inte var möjligt. 

4.4.1 Genomförande 
44 % av samtliga x-områden har inte genomförts genom bildande av servitut vilket 
motsvarar 35 x-områden av totalt 80 inrättade. Resultatet visar att majoriteten av x-
områden genomförs genom bildande av servitut. Däremot är resultatet aningen 
missvisande med tanke på det varierande vis bestämmelsen ”x” har inrättats på genom 
åren.  

De x-områden som inte har genomförts genom bildande av servitut har framförallt 
framträtt som långa gång- och cykelvägar tvärgående genom kvartersmark, större 
bredare ytor samt ytor som inte är lokaliserade mellan två allmänna platser. De x-
områden som har inrättats enligt dess syfte, det vill säga för bland annat 
hörnavskärningar och gångpassage under byggnader, har oftast ett servitut bildats för. 
Största delen av dem som inte servitut har bildats för förekommer i detaljplaner som 
vunnit laga kraft i den första halvan av den undersökta perioden. Bestämmelsen om 
”x” kombinerades ibland med bestämmelsen för gemensamhetsanläggning ”g” vilket 
senare klargjorts varit olämpligt. Där ”x” har påträffats i kombination med ”g” har 
gemensamhetsanläggning inrättats genom lantmäteriförrättning.  

Vid senare platsbesök av författaren har dessa områden gett intryck av att vara fullt 
fungerande både som gemensamhetsanläggning och som allmän gång- och cykelväg, 
däremot förekommer kommunal standard inte fullt ut på alla platser. Det förekom 
även i början av undersökningsperioden att ”x” lokaliserades på allmän plats, vilket är 
helt onödig att belasta med ett servitut eftersom fastigheten redan ägs av kommunen. 
Området för allmän plats är redan planlagt för att tillgodose det allmänna behovet. 
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I majoriteten av de x-områden som inte har genomförts har genomförandetiden i 
detaljplanen gått ut, och vanligast är en genomförandetid på 5 år. Det innebär att 
sannolikheten för att ett servitut kommer bildas är liten. Däremot finns fortfarande en 
större sannolikhet kvar att bildande av servitut kommer att ske för tre x-områden. De 
tre x-områdena är lokaliserade i detaljplaner vars genomförandetid fortfarande gäller. 
Två av dessa finns i Mjölby och en av dem finns i Motala. 

Genomförandebeskrivning i de planer vars x-område inte har genomförts behandlar 
oftast x-områdets genomförande. Det förekommer även fall då de inte nämns i 
genomförandebeskrivningen. Framförallt benämns de kortfattat eller otydligt, som till 
exempel ”exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark”. 
Exploateringsavtal kan ibland hänvisas till i genomförandebeskrivningen, angående 
fastighetsbildning och fastighetsreglering. I exploateringsavtalen kan eventuell 
ansvarsfördelning ha reglerats gällande ansökan om fastighetsbildning, finansiering 
och anläggande av gång- och cykelvägen samt dess drift och underhåll. Avtalen har 
inte studerats i studien. 

Anledningar till att genomförande saknas anger planarkitekterna bero på medvetna val 
av olika anledningar. Att servitut inte har kunnat bildas för x-området med tanke på 
väsentlighetsrekvisitet eller att ingen har ansökt om förrättning är en möjlighet. 
Eftersom lantmäterimyndigheten tidigt är involverad i planprocessen i Linköping och 
Motala är det sannolikt att det undgås. I Mjölby finns inte samma förutsättningar för 
en tidig kontakt med lantmäterimyndigheten på grund av avsaknaden av en kommunal 
lantmäterimyndighet, vilket kan orsaka en riskfaktor för x-områden utan 
genomförande. Det har även förekommit att servitut har bildats för fastigheter som 
kanske inte uppfyller väsentlighetsrekvisitet. Om oklarheter vid ansökan om 
förrättning har uppkommit är svårt att få kännedom om. De intervjuade 
planarkitekterna tror inte att genomförande av x-område saknas på grund av att 
väsentlighetsvillkoret inte uppfyllts vid prövning. Förrättningslantmätaren Jenny 
Wallentin bekräftar att det sällan saknas genomförande på grund av den anledningen. 

4.4.2 Fastighetsägarnas påverkan 
Utifrån intervjuerna med kompletterande platsbesök har en bild försökt nås om hur 
fastighetsägarna råkar ut vid inskränkning av ett x-område som inte genomförs. Det 
förekommer utbredande och genomgående x-områden över kvartersmark, däremot är 
inte planarkitekterna medvetna om det förekommit några reaktioner från 
fastighetsägarna.  

Det antas däremot att det kan uppkomma negativa reaktioner när exploatör säljer 
vidare till privata fastighetsägare eller bostadsrättsförening som då belastas av en gång- 
och cykelväg för allmänt ändamål. De fastighetsägare som fått ett x-område planlagt 
över deras fastighet har framförallt varit kommunala bostadsbolag eller andra juridiska 
personer. Dessa fastighetsägare har inte ett intresse av att stänga ute allmänheten. 
Planarkitekterna tror även att positiva reaktioner kan förekomma vid planläggning av 
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x-område, bland annat för att utformningen kan påverkas och kostnader kan därmed 
göras mindre än vid utformning av allmän plats. Ett annat motiv för fastighetsägarna 
kan vara kopplat till den större byggrätt som kan nås genom den exploateringsgrad av 
fastigheten som anges i detaljplanen. Om området planlagts som allmän plats hade 
marken lösts in och fastighetens areal minskats.  

Utifrån intervjuerna har det framgått att kommunen sällan bekostar och utför 
anläggande av x-områden utan det ansvaret överlåts på fastighetsägaren. Vem som 
sköter och finansierar drift och underhåll tycks variera. Kommunen kan ibland sköta 
detta trots att genomförande saknas. Vissa fastighetsägare bedriver drift och underhåll 
av den allmänna gång- och cykelvägen, ofta i samband med att de ändå förvaltar 
resterande anläggningar på fastigheten. Det har i så fall reglerats i ett avtal vid sidan 
om, eftersom drift och underhåll inte kan överlåtas på den tjänande fastigheten. 
Platsbesöken som utfördes skedde under sommarhalvåret och intryck av x-områden 
tycks vara välfungerande. Varför platsbesök uttrycks ha skett under sommarhalvåret 
beror på att det är svårt att avgöra om vinterväghållning sker av gång- och 
cykelvägarna. I stort sett samtliga x-områden används till det syftet med införandet av 
detaljplanen var från början. 
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5 Slutsats 
Syftet med studien är att studera markreservat för ”x”, hur användningsfrekvensen 
förändrats genom åren och om de fullbordats genom bildande av officialservitut. När 
officialservitut inte bildats, ska skälen till detta studeras. Slutsatsen är strukturerad 
efter studiens frågeställningar. 

X-områden har hittats i 70 av 383 detaljplaner, vilket motsvarar 18 %. Studiens 
resultat visar att inrättade x-områden sker alltmer sällan, antagligen på grund av den 
osäkerhet som förekommer kring x-områden i kombination med ökad kännedom om 
dess syfte och problematik. Det sista året som undersöktes, 2011, innehöll endast en 
detaljplan med ett x-område i de tre kommunerna. Komplettering från intervjuerna 
stärker den kvantitativa studiens antaganden om att allmän plats idag väljs före x-
område om det är möjligt och att det råder stor försiktighet runt x-områden. 

Tidigare förekommande motiv till införande av x-område i detaljplan var bland annat 
att undkomma drift- och underhållsansvar, förtydliga ändamål för allmän plats och för 
att allmänhetens tillträde ansågs vara av mindre betydande vikt. Samtidigt bedömdes 
fastighetsägarens intresse av att stänga ute allmänheten som litet. Andra anledningar 
till införande av x-område kan vara för att reservera mark för ett framtida behov, 
okunskap om vad det innebär eller ovilja att lösa in mark och förminska den belastade 
fastigheten. 

Andel x-områden i studien vilka inte genomförts med bildande av servitut visade sig 
vara 35 av totalt 80, det vill säga 44 %. Om studien utförts under åren 2010–2014 
hade antagligen ett resultat med lägre andel inrättade x-områden visat sig. Av de x-
områden som ändå inrättats hade antagligen en lägre siffra än 44 % visat sig (om 
servitut hunnit bildats). Dels med tanke på den försiktighet som verkar ha infunnit sig 
hos planarkitekterna vid inrättande av x-områden, dels på grund av medvetenhet om 
den problematik ett x-område som inte genomförs medför. 

Anledningen till att servitut inte har bildats för x-områdena längre tillbaka i tiden tycks 
framförallt vara att slippa de kostnader som ett x-område medför men även för att 
fastighetsägaren inte haft något intresse av att stänga ute allmänheten. De kostnader 
ett x-område medför är för anläggning, drift och underhåll. Många av de x-områden 
som inte genomförts har även förlagts på kommunala fastigheter vilket bekräftar den 
okunskap som tidigare förekommit om x-områdenas syfte och användning. De x-
områden servitut inte har bildats för verkar av platsbesök att döma, ändå fungera i 
praktiken och majoriteten av dem håller en kommunal standard. En del x-områden 
har ännu inte genomförts, vilket kan bero på att syftet med x-området var att 
reservera mark ifall intresse senare förelåg att anlägga en allmän gång- och cykelväg. 

Enligt planarkitekterna verkar fastighetsägarna ha delade meningar om att få ett ”x” 
planlagt över deras fastigheter. En del föredrar x-område framför allmän plats då de 
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själva ofta får anlägga och därmed bestämma utformningen av gång- och cykelvägen. I 
och med sådana avtal kan en exploatör minska sina kostnader för utbyggnad av en 
gång- och cykelväg. Andra som varit positiva till ett x-område kan vara de som berörs 
av en plan med en byggrätt kopplad till exploateringsgrad av fastighetens storlek. 
Missnöjda fastighetsägare förekommer framförallt vid färdigställda områden som 
försäljs. Det färdigställda området innehåller gång- och cykelvägar som håller en 
undermålig kvalitet och saknar bildad rättighet. De missnöjda fastighetsägarna i en 
sådan situation är framförallt privatpersoner eller den bostadsförvaltning som köper 
området. Studien visar på att få privatpersoner har fått ett ”x” planlagt över deras 
fastigheter. Om så skett, förekommer det vid nyexploateringar vilket medför att de 
förhoppningsvis är medvetna om inskränkningen från början. Däremot kan problem 
omkring drift, underhåll och ansvar uppkomma om kommunen inte har ett servitut 
kopplat till en kommunal fastighet över området. De oklarheterna gör x-områden 
omtalade och kan vara anledningen till x-områdets nedåtgående trend. 

Sammanfattning av studien är att inrättning av x-områden är nedåtgående eftersom en 
ökad kunskap om genomförande har infunnit sig hos planarkitekterna. I mitten av 
perioden 2002–2012 var inrättande av x-område som populärast. Motiv till införande 
av x-område har framförallt skett utan motivering, på grund av saknad kunskap om x-
områdets användning och genomförande. Ett motiv under tidsperioden när x-
områden inrättades som mest frekvent, var att undvika en del av de kostnader som 
uppkommer vid inrättande av allmän plats.  

44 % av x-områdena saknar bildande av servitut. Det är oftast ett medvetet val och 
tycks inte bero på avsaknad av lämplig fastighet att knyta ett servitut till. Frånvaron av 
servitut tycks heller inte bero på utebliven ansökan till lantmäterimyndigheten. 
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6 Diskussion och framtida studier 
Många detaljplaner innehåller x-områden som inte hanteras på det sätt som var ämnat 
med införande av reglerna. X-områdena fyller funktion för andra syften än de 
avsedda. Det är svårt att se vissa x-områden som kompletteringar till allmän plats, 
med tanke på deras utsträckning och omfattning. De senare åren i studien visar att 
inrättande av x-områden knappt längre är förekommande. En anledning, till det tycks 
vara ökad medvetenhet om den inskränkning fastighetsägaren får av x-området. Ökad 
medvetenhet om ansvar av skötsel och drift när ett genomförande inte sker kan också 
vara en anledning. Det är tydligt att x-områden framförallt inrättas för att minska 
kommunens kostnader vilket bekräftas i studiens intervjuer.  

Anledningar till att genomförande av x-områdena saknas tycks inte vara överskjutande 
av ansvar för ansökan på exploatören eller på grund av att väsentlighetsrekvisitet inte 
uppfylls. Orsaken till att bildande inte skett har istället oftast vara ett medvetet val. De 
x-områden som saknar genomförande tycks fungera och används för det avsedda 
ändamålet. Idag har planarkitekterna uppmärksammats på att x-områden ska 
genomföras genom bildande av servitut, vilket kan vara en orsak till minskad 
användning. Andra orsaker kan vara att problemet har blivit så uppmärksammat att 
kommunen inte kan använda sig av ”x” för att minska kostnader eller att det 
fortfarande råder en stor osäkerhet kring deras syfte, genomförande och användning. 

En fråga som jag ställt mig under arbetets gång är om markreservat för x fortfarande 
fyller någon funktion? För gångpassager samt hörnavskärningar finns idag 
tredimensionell fastighetsbildning att tillämpa. Vid upprättande av ny detaljplan över 
en befintlig byggnad kan dock problem uppkomma om fastighetsägaren inte vill dela 
upp sin fastighet tredimensionellt. Det är dessutom mycket mer tidskrävande för 
lantmäterimyndigheten att fastighetsbilda tredimensionellt än att bilda ett servitut. En 
annan funktion som x-områden fortfarande uppfyller är när mark ska reserveras för 
eventuella framtida behov, vilket ändå borde kunna lösas på annat vis. Införande av 
genomföranderegler skulle antagligen bidra till färre bildade x-områden samt större 
försiktighet innan detta sker. Om ett införande av genomföranderegler skulle ske, 
måste det dock beaktas att inte flexibiliteten med markreservat kompliceras. Vad som 
däremot skulle kunna behövas vid upprättande av detaljplan är en mer flexibel 
bestämmelse som kan anpassas efter bebyggelsens utformning. 

Fastighetsägare verkar inte lida av några större konsekvenser av x-områden som inte 
genomförs, eftersom de framförallt inrättas på platser där fastighetsägaren inte har 
något intresse av att stänga ut allmänheten. Däremot förblir det outrett vad som 
händer om en olycka faktiskt sker på vägen på grund av bristande underhåll. 

Jag håller med planarkitekterna om att alltid inrätta allmän plats före markreservat om 
så är möjligt vilket underlättar planens genomförande. Det underlättar och förtydligar 
även ansvarsfördelning gällande platsens drift och underhåll. Om jag själv arbetade 
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som planarkitekt hade x-områden undvikts i största mån och platser som ska vara 
tillgängliga för allmänheten hade gjorts till allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap. Allmän plats ger de tydligaste förutsättningarna för markåtkomst, 
ersättning, finansiering och ansvar. Om ett x-område ändå väljs att inrättas i 
detaljplanen ska ett av de ursprungliga syftena med ”x” vara uppfyllt. Förutsättningar 
för bildande av servitut ska ses över innan ”x” planläggs och genomförande av ”x” 
ska förklaras väl i genomförandebeskrivningen. Sist men inte minst ska ett 
officialservitut bildas för x-området. 

6.1 Metoddiskussion 
Metoden var tidskrävande, speciellt vid undersökning av Linköpings kommun med 
tanke på det stora omfånget detaljplaner som vunnit laga kraft där. En väl genomtänkt 
datamatris utformades innan den kvantitativa studien för att systematisera 
insamlingen. En datamatris var fördelaktig att använda med tanke på antalet 
detaljplaner som granskades. Valet av detaljplanernas datum för laga kraft var brett 
vilket har resulterat i en över tid överskådlig studie. Tack vare en mindre förekomst av 
x-områden i detaljplanerna har tiden varit tillräcklig. Fördelaktigt för 
tidseffektivisering av studien hade varit att sökning av detaljplaner ägt rum hos 
respektive kommun. Då hade åtkomst av skikt i ArcMAP fåtts och på så sätt undvika 
den publika webkartan som saknar sökfunktion. Detaljplanerna kunde lokaliseras i 
kartorna någorlunda tidseffektivt tack vare min lokalkännedom och förmåga att tolka 
kartor. Resultatet kan granskas med en inställning av att vara korrekt men den 
mänskliga felfaktorn ska alltid beaktas. Resultatet ska i övrigt stämma väl överens med 
den verklighet som förekommer i Motala, Linköping och Mjölby. 

Examensarbetet har i princip gått tillväga som planerat, mycket tack vare ett väl 
genomtänkt tillvägagångssätt. Intervjuer har som förutsatt givit en kompletterande 
bild av inrättning x-områden samt dess anledningar till avsaknad av genomförande. 

6.2 Framtida studier 
En bredare studie kan uppnås genom granskning av exploateringsavtal samt intervju 
med mark- och exploateringsingenjörer och förrättningslantmätare. Dessutom kan en 
vinkling utifrån exploatörers och andra fastighetsägares perspektiv ge ett intressant 
inflikande. Även politikers syn och åsikt skulle kunna tas upp i studien. Fler 
kommuner än de tre i den här studien kan undersökas för att få en mer 
generaliserande studie. Markreservat för ”z” är av större vikt att genomförande sker 
genom bildande av servitut då markreservatet avses för allmän körtrafik och därmed 
innebär en större olägenhet för fastighetsägaren. En uppföljning av de x-områden 
som inte genomförts med servitut hade varit intressant. Det intressanta är att se vem 
som sköter drift och underhåll och fastighetsägarens åsikter om x-området. 
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A. Intervjufrågor 

 
 

Bilaga A:1 



 

B. Detaljplaner innehållande x-område i Motala kommun 

Motala kommun
Laga kraft 2002-02-19 2002-03-26 2002-04-17 2002-06-18 2002-07-16

DP-nr. DP538 DP539 DP540 DP541 DP542

Genomförandetid 5 år 10 år 5 år 5 år 5 år

Område Motala Borensberg Motala Motala Motala

Områdets namn
Del av kv. 

Buntmakaren, 
Kungsgatan m.m. Klakorp m.m. Brådjupet 1, Bråstorp

Notbladet 15, Övre 
Holm

Kv. Solf jädern och 
del av kv. Seglaren, 

Gamla stan

Typ av bebyggelse Parkering
B, D, K, C, E, H, J, P, 

S, Q H B B, BE, CB

Finns exploateringsavtal i grunden? Nej Nej Nej Nej Ja

Finns x-område i detaljplanen? 1

Antal områden för X 0 3 0 0 0

Utgörande för X - Längre passager - - -

Belastad fastighet

-

x1: Klakorp 1:3, 1:165 
x2: Klakorp 1:267, 

1:246, 1:2 x3: Klakorp 
1:296, 

Hammersmedstorp 
1:8     - - -

Beskrivs x i genomförandebeskrivningen? - Nej - - -

Bilaga B:1 



 

2002-07-16 2002-07-16 2002-09-17 2002-12-27 20002-12-27 2003-06-19 2003-09-15 2003-10-15

DP543 DP544 DP545 DP546 DP547 DP548 DP549 DP550

5 år 5 år 5 år 15 år 15 år 5 år 10 år 10 år

Motala Salstersvik Motala Borensberg Motala Motala Motala Borensberg

Regnbågen 2, 
Agneshögs 

industriområde Ingebyskogen 10:17

Kv. Hingsten och del 
av kv. Ölänningen 
m.m., Nedre Holm

Erstorps 
industriområde

Delar av södra 
Freberga 6:1

   
Värdshuset, 

Strömfåran och 
föreningshuset m.m., Bromma 2:1

Mellersta 
Vännerberga etapp 2

H,J,K B B, BH E, J B, E B, BDK B, E, V B

Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej? Nej

1

0 0 0 0 0 1 0 0

- - - - -
Utbredande genom 
hela kvartermarken - -

- - - - - Värdshuset 3 - -

- - - - -

Ja, exploatören 
ansvarar för 

fastighetsbildning och 
ansvarar för åtgärder 

inom kvartersmark - -

 

Bilaga B:2 



 

2003-11-19 2003-11-19 2004-02-17 2004-04-21 2004-07-15 2004-11-17 2004-12-30 2005-03-03

DP551 DP552 DP553 DP554 DP555 DP556 DP557 DP558

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 10 år

Motala Motala Motala Motala Österstad Motala Motala Motala

Karlavagnen 5 Dynamon 2

Område vid gamla 
kommunalhuset, 

Duvedal Karlavagnen 4
Kastberga 6:1 m.fl. i 

Österstad
Infart till övre frysen 

3, Övre Holm

Handelstomter vid 
Agneshögsgatan, 

Agneshög

Kv. Folkets park och 
Gustavsvik m.m., 

Marieberg

H, J, K H, J, K K, B H, J, K JGKU - H, J, K, U, E E, RK, N, S, P

Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja

1

0 0 0 0 0 0 0 1

- - - - - - -
Gångstråk längs 

badet 

- - - - - - - Folkets park 2

- - - - - - -
Ja, kommunen 

ansöker om servitut

 

Bilaga B:3 



 

2005-04-28 2005-06-23 2005-07-13 2005-10-19 2006-01-11 2006-02-22 2006-03-22 2006-03-30

DP559 DP560 DP561 DP562 DP563 DP564 DP565 DP566

10 år 10 år 15 år 5 år 10 år 5 år 2013-09-15 5 år

Motala Borensberg Borenshult Motala Motala Motala Motala Västra Stenby

Almen 8 och 9, Eken 
17 m.m., Östermalm

Vänneberga norra, 
öster om 

Hällsättersleden
Västra lund, 

Borenshult
Hyvelbänken 4, 

Björkelund
Västerparken, inom 

väster i Motala
KV. Höghuset m.m. 

inom Ekön Delar av Bromma 2:1
Uddhamra 1:5, 
Västra Stenby

B B, E B, E B B, C B, H, P B B

Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej

1

0 0 0 0 1 0 0 0

- - - - Genom parkområde - - -

- - - - Saturnus s:1 - - -

Ja Nej Nej Nej Delvis Nej Nej Nej

- - - -

Ja, "Tillträde till "x-
område" kan lösas 
med servitut", men 

inte vem som 
ansöker. - - -

 

Bilaga B:4 



 

2006-04-19 2006-04-20 2006-05-02 2006-05-13 2006-05-13 2006-05-13 2006-05-13 2006-06-09

DP567 DP568 DP569 DP570 DP571 DP572 DP573 DP574

10 år 10 år 5 år 10 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Motala Motala Fågelsta Borensberg Karlsby Motala Motala Borensberg

Detaljplan för del av 
Östra Bråstorp Delar av Smedsby

Järnvägsområdet 
m.m i Fågelsta

Strandbadens 
stugområde i 
Borensberg Karlsby 3:223

Del av Motala hamn 
m.m.

Del av kv. Gökärten 
m.fl.

Område vid 
Strömgatan 
Borensberg

E, H, J, K B B, E, T B, C, E, V B HKR, V B, G, H, HB B, H, P

Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja

1 1 1

0 0 3 0 0 1 0 1

- -
Passage över 

järnväg - - Genom hamnområde -

I ytterkant med 
bostads/handelsområ

de

- -
Sund 3:122, Sund 

13:1 - - Kanaljorden 3:1 - Klakorp 1:211

- -

 pp  
till förmån för 

kommunen 
servitutsrätt för gång- 

och cykeltunnel 
under 

järnvägsområdet, - -

Nej inte rätt ut, ev. en 
nyttjanderätt 

föreligger? -

  
om de 

fastighetsbildningsåtg
ärder som krävs. 

Servitut ska inrättas 
till förmån för 

Brunneby-Hälla 

 

Bilaga B:5 



 

2006-09-20 2006-10-17 2006-12-12 2006-12-12 2007-03-21 2007-03-21 2007-04-18 2007-05-26

DP575 DP576 DP577 DP578 DP579 DP580 DP581 DP582

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 10 år 5 år 5 år

Nykyrka Motala Borensberg Djurkälla Borensberg Borensberg Motala Motala

Detaljplan för Nykyrke 
5:24, Nykyrka Del av kv. Dundret

Brunneby-Hälla 1:56, 
Borensberg

Del av Djurkälla 10:23 
m.fl.

Område vid 
Näktergalsvägen i 

Borensberg
Hagstigen Västra, 

Borensberg

Utbyggnad av 
järnväg till dubbelspår 

genom Motala stad   Kv. Cykelstyret m.m.

B B BH B, L, Lb B, S B, E E, J, T B, S

Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej

1

0 0 0 0 0 0 0 1

- - - - - - - Över allmän tomt

- - - - - - - Cykelkorgen 1

- - - - - - - Nej

 

Bilaga B:6 



 

2007-05-26 2007-05-26 2007-05-26 2007-12-07 2007-12-08 2008-01-07 2008-02-15 2008-03-13

DP583 DP584 DP585 DP587 DP586 DP591 DP588 DP589

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Tjällmo Klockrike Motala Motala Motala Borensberg Motala Motala

Klovsten 2:15 mm, 
Tjällmo

Tororp 1:43 m.m., 
Klockrike

Kv. Backgården m.m., 
Kvarnön

Del av kv. 
Champinjonen, södra 

Varamon

Borgmästarekiosken 
(del av Innerstaden 
1:124) Zederslund

Västanå 10:3 m fl 
(Arla Plast)

Eken 12 m.m., 
Östermalm Bråstrecket 2

H B, E, P B B H T, J, KB, P C, S B

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja

1

0 1 0 0 0 0 0 0

-
Större yta över 

bostadsmark - - - - - -

- - - - - - -

-

Ja, "..Vid 
fastighetsreglering 

bör detta följas upp till 
förmån för 

kommunens fastighet 
Torop 1:35" - - - - -
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2008-04-22 2008-04-28 2008-09-25 2008-11-20 2008-12-18 2009-01-10 2009-01-22 2009-04-11

DP590 DP592 DP596 DP594 DP595 DP593 DP597 DP598

5 år 10 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Motala Motala Motala Motala Motala Motala Motala Fågelsta

Del av kvarteret 
telegrafen m.m Gamla stan m.m.

Kv. Munken och del 
av kv. Brasken, 

Bispmotala

ygg   
järnvägen till 

dubbelspår genom 
Motala stad, del av 

ygg   
järnvägen till 

dubbelspår genom 
Motala Stad, delen 

Björkelundsparken 
mm

Norra Bråstorp, etapp 
1

jp   
vindkraftverk inom 

fastigheterna Lårstad 
1:5 och Fågelstad 2:2

B, BHK, KBEH, E B, Bh, E, R B H, J, K, T, P T SBDK B, BDS, E LE

Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej

1 1 1

1 0 1 1 0 0 0 0

Bredare område över 
BHK -

s uta de t  
kommunal GC-väg 

och Allmän plats Järnvägsundergång - - - -

Telegrafen 8 - Munken 4 Innerstaden 2:1 - - - -   
TeliaSonera Svergie 
Net Fastigheter AB 

där ansvaret för 
ansvar och skötsel 

av gång- och 
cykelväg regleras. - Nej

,  
upplåter servitut till 

förmån för 
kommunen, 

"Banverket ansöker 
om fastighetsbildning 

för reglering av - - - -
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2009-05-07 2009-05-09 2009-05-09 2009-07-03 2009-06-24 2009-07-16 2009-09-19 2009-10-22

DP605 DP600 DP599 DP601 DP603 DP602 DP604 DP606

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Motala Borensberg Fågelsta Motala Motala Motala Motala Motala

Detaljplan för del av 
kv. Hörnan m.m., 

Ängdalen

Detaljplan för förskola 
vid Bergvalla, 

Borensberg

Detaljplan för 
vindkraftverk inom 

fastigheterna Götala 
13:2 m.fl.

Detaljplan för del av 
kvarteret Bergstrollet 

mm, Bergsätter

Detaljplan för Östra 
Bråstorp etapp 2 (del 

av Bråstorp 1:8)
Del av kvarteret 

Tuvullen, Ekön

Detaljplan för område 
vid kv. Persiljan, 

Brunnsvik, (del av 
Innerstaden 1:91)

Del av kvarteret 
Läraren, Östermalm

HK SC LE B, D, S, E E, H, HJK, JK, K, T B,D B BC, C

Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej

1

0 - 0 0 0 0 1 0

- - - - - -

Olokaliserat utbrett 
över hela 

kvartersmarken -

- - - - - - Persiljan 9 -

- - - - -

Ja, kommunen ska 
ansöka om servitut 

för gång- och 
cykelväg genom 

området. -  
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2009-12-10 2009-12-10 2009-12-10 2010-03-04 2010-03-11 2010-04-16 2010-06-10 2010-07-15

DP609 DP608 DP607 DP610 DP611 DP612 DP613 DP614

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Motala Motala Motala Motala Borensberg Motala Motala Motala

DP. För Ny- och 
ombyggnad Rv 50 
genom Motala med 

bro över Motalaviken

Dp. För Ny- och 
ombyggnad Rv 50 
genom Motala med 

bro över Motalaviken, 
delen trafikplats 
Luxorrondellen 

Dp. För Ny- och 
ombyggd Rv 50 

genom Motala med 
bro över Motalaviken, 
delen Södra Freberga 

- Kaptensgatan

Detaljplan för 
utbyggnad av 
järnvägen till 

dubbelspår genom 
Motala stad, delen 
broarna över Göta 

kanal

Detaljplan för 
Brunneby-Hälla 1:247 

m.fl, Borensberg

Detaljplan för 
fritidsbebyggelse i 

Pariserviken, 
Råssnäs

Tullen 2 (fd 
Tullkammaren), 

hamnen
Detaljplan för Lyran 8 

m.fl., Agneshög

JK, JS, J B, J B, A, J, T, Y T, V B B CHKR H, E

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej

1 1 1 1

1 1 3 1 0 0 1 0

Kan inte lokaliseras i 
plankartan Passage över väg

x2:passage över 
järnväg Över järnväg - - Längs västra kanten -

Gissningsvis 
Bråstorp 1:49, 

Bråstorp 1:50 och  
Varamon 1:2 

Innerstaden 1:336, 
(Renen 22?) Södra Freberga 6:1 Kanaljorden 3:1 - - Tullen 2 -

Nej Nej Nej Nej - -

Ja, servitut ska bildas 
för allmän gångtrafik 

där kommunen 
ansöker och bekostar 

det. -
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2010-09-14 2010-10-12 2010-10-14 2010-11-22 2010-11-11 2011-01-04 2011-01-04 2011-02-16

DP615 DP616 DP623 DP617 DP618 DP619 DP620 DP621

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Godegård Borensberg Motala Motala Motala Motala Borensberg Fornåsa

Detaljplan för Unna 
3:10 m.fl., Godegård

Detaljplan för 
Brunneby-Hälla 

1:327, Borensberg
Detaljplan för del av 

Tegelviken
Södra Freberga 6:1 

m.fl.

Detaljplan för del av 
Badtvålen 3, 

Varamon

Detaljplan för 
Råssnäs 2:7 och 

2:13, Råssnäs

Detaljplan för del av 
Brunneby-Hälla 1:273 

m.fl., Borensberg
Detaljplan för 

Fornåsa kyrkallé m.fl.

B, GK, BK BC B, E B, E, LKHD E B K, S, Y B, BC, BCL, Q, S

Nej Planavtal Ja Ja Ja Nej Nej Nej

0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -
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2011-04-12 2011-12-03

DP622 DP624

5 år 5 år

Karshult Motalajp   
Karshults 

fritidsområde, 
Karshult

Detaljplan för del av 
Kanaljorden 3:70, 

Björkelund

B, E B

Ja Ja

0 0

- -

- -

- -  
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C. Detaljplaner innehållande x-område i Linköpings kommun 
 

Linköping kommun
Laga kraft 2002-01-25 2002-01-31 2002-03-07 2002-03-07 2002-03-27

DP-nr. 0580K-P1271 0580K-P1272 0580K-P1274 0580K-P1273 0580K-P1275

Genomförandetid 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Område Linköping Linköping Slaka Linköping Linköping

Områdets namn kv Disponenten m.m. KV Adjunkten mm Ilsamtalet 6 Del av kv Akilles mm
KV Räkneboken 

(Åleryd) mfl.

Typ av bebyggelse C Q, K, E B P B, E, K, U

Finns exploateringsavtal i 
grunden? Ja Ja Nej Ja ?

Finns x-område i detaljplanen? 1

Antal områden för X 1 0 0 0 0

Utgörande för X ? - - -

Belastad fastighet Disponenten 2 - - -
Beskrivs x i 
genomförandebeskrivningen? Nej - - -
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2002-06-04 2002-06-21 2002-07-15 2002-08-22 2002-09-27 2002-09-27 2002-09-27 2002-10-09

0580K-P1276 0580K-P1277 0580K-P1278 0580K-P1288 0580K-P1279 0580K-P1280 0580K-P1282 0580K-P1290

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Ekängen Fjälla Linköping Sturefors Linköping Linköping Ekängen Linköping
del av Stensätter 1:9 

mfl. Fjälla 2:9 m.fl KV Bangården mm
del av Husby 1:46 m 

fl KV. Intellektet 1 mfl
Nyckelaxet 28 i 

Hjulsbro
del av Stensätter 

1:12 i Ekängen Kv. Kulan och Kalven

B, CS, E B, E B, H, K, P B, E K, R, S C, E, B

Nej Ja Ja Nej Ja Ja

1 1

0 0 2 0 0 0 1

- -
En passage och ett 

hörn - - Längs med gata

- -
Bangården 6, 
Bangården 13 - - Kulan 2

- -

Ja exploatören 
ansvarar för 

utbyggnad av allmän 
plats, för x1 gäller 

tidigare angivet 
servitut. Kommunen 

har rätt att ianspråkta 
mark för gång och 

cykeltrafik där x 
markerats.   - -

Servitut ska bildas för 
allmän gångtrafik
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2002-10-15 2002-10-15 2002-10-15 2002-12-12 2003-01-13 2003-02-06 2003-02-06 2003-03-06

0580K-P1285 0580K-P1284 0580K-P1286 0580K-P1287 0580K-P1291 0580K-P1293 0580K-P1292 0580K-P1294

5 år 5 år 15 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Ljungsbro Ekängen Ljungsbro Linköping Slaka Linköping Linköping

Amasonen 2 mfl Gunnarstorp 3:9 mfl
Del av Ekängen samt 

områdesbestämmelser

j  ,  
20:12, 20:13, 20:43, 

20:44, Kungsbro 
1:759 Ekorren 29 mfl Häradsjorden 1:5 Resedan 3 i Vidingsjö

Palatset 2 mfl inom 
Kallerstad

B, K

Ja

1

1

kombinerat med g

Ekorren 29

GA ska bildas
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2003-04-22 2003-04-22 2003-04-22 2003-05-07 2003-05-08 2003-05-16 2003-06-18 2003-06-18

0580K-P1297 0580K-P1298 0580K-P1296 0580K-P1295 0580K-P1299 0580K-P1300 0580K-P1304 0580K-P1303

5 år 8 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Linköping Linköping Ekängen Linköping Linköping Linköping Linköping

Kallerstad 1:51 mfl

Del av Smedstad 1:21 
inom Garnisonen 
(Hagaberg)

    
MFL (område 
B3/Tinnebäcksgränd 
mm)

Rystads-Gärstad 3:4 
och 13:1 mfl Kallerstad 1:1 mfl Blandaren 17 mm

Kv. Dolken, draken 
mfl.

Nasseldjuret 1 och 
del av ullstämma 5:1

B, C, Kvartersgata, S, 
E B, Q, E C B, C, K, Q

Ja Ja, planavtal Ja Ja

1 1 1 1

1 6 2 ca 11
Lång genomfart 
kombinerat med g, u, 
och ba

Mestadels 
genomgående eller 
längs med. Hörnavskärningar

Både större ytor och 
mindre längs med

Eldvakten 5 Etuiet S:1, Etuiet 85, Blandaren 18
Dolken 9, 5, 7, 10, 
Innerstaden 1:2

Bildning av servitut 
eller ga ska ske

Skall säkerställas 
med bildande av 
servitut i de delar 
som inte ingår i ga. 
Exploatör ansvarar 
för anläggandet. 
Fastighetsägarna och 
kommunen svarar 
gemensamt för 
framtida drift och 
underhåll. 

Diffust att övriga 
fastigheters rätt ska 
bildas för tillgång 
genom servitut

Servitut ska 
säkerställa, 
fastighetsägarna 
ansvarar för 
anläggande på 
kvartersmark
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2003-06-18 2003-06-18 2003-07-18 2003-07-18 2003-08-19 2003-09-12 2003-09-23 2003-11-19

0580K-P1301 0580K-P1302 0580K-P1305 0580K-P1306 0580K-P1307 0580K-P1308 0580K-P1309 0580K-P1312

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Linköping Linköping Linköping Linköping Linköping Linköping Linköping

Del av Lambohov 
2:20 kv Glaskulan 10 mfl

kv. Gruvan och 
Gnistan

Lambohov 2:20, 
Södra Änggård kv Kameleonten m fl

del av Skäggetorp 
1:1, Glaskolvw n 2 m 

fl
kv Ryd 1:1 och 

ostkanten 1

C B, E

Nej

1

1Hittas inte i 
plankartan, 
olokaliserat?
Idémannen 2?, 
Lambohov 2:20

Nej det står inget
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2003-11-19 2004-05-03 2004-05-03 2004-05-03 2004-05-14 2004-05-21 2004-05-21 2004-05-21

0580K-P1311 0580K-P1315 0580K-P1314 0580K-P1316 0580K-P1320 0580K-P1318 0580K-P1317 0580K-P1319

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 10 år 5 år 10 år

Linköping Linköping Slaka Linghem Linköping Brokind Gälstad-Lundby

Sättuna 7:37 m fl Del av Smedstad 1:21 Åsdymlingen 7:1 mfl
Del av Älvestad 3:5 

mfl

 j , 
Landsknekten, 

Laddstaken, 
Luftbevakaren mm

Del av Kapperstad 
11:2 Del av Idningstad

B, C, K, J, P, E B, HKSJ

Ja Ja

1 1

2 3

Lång korsande 
gångväg

Smedstad 1:21 Löjtnaten 1

Ska säkerställas med 
servitut. Avtalet utgör 

grund för 
fastighetsbildning, 

kommunen ansöker

Exploatören anasvar 
för att erdorderliga 

fastighetbildningsåtgä
rder genomförs.Ska 

fastställas med 
servitut 

Bilaga C:6 



 

2004-06-07 2004-06-22 2004-07-16 2004-07-16 2004-09-23 2004-09-24 2004-09-24 2004-09-24

0580K-P1321 0580K-P1322 0580K-P1323 0580K-P1325 0580K-P1324 0580K-P1326 0580K-P1328 0580K-P1327

5 år 5 år 5 år 10 år 5 år 5 år 5 år 5 år

VästerBränninge Linköping Linköping Linköping Ekängen Brokind Linköping Hult

VästerBränninge 
1:61 Kättingen 4 m fl

Del av 
Djurgårdsgatan MM

Återvinningscentral 
och 

skytteverksamhet vid 
Trädgårdstorp (Ryd 

1:1 mfl)
Stensätter 1:107, 

1:156 m.fl. Del av Brokind 1:111
Del av Kaserngatan 

mm
Stjärnorps-Hult 1:1 m 

fl
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2004-10-26 2004-10-28 2004-12-31 2005-03-04 2005-03-29 2005-03-31 2005-04-14

0580K-P1329 0580K-P1331 0580K-P1333 0580K-P1332 0580K-P1334 0580K-P1336 0580K-P1335

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Ekängen Ljungsbro Linköping Linköping Linköping Linköping Linköping

Rystads-Gärstads 
2:14 m fl

Sockemarken 5:14 
och 5:12 mfl

del av Smedstad 1:21 
mfl kv. Glasdörren m.m Neonlampan 1 MFL Innerstaden 1:24 m fl

Kv. Glasblåsaren m fl 
(Tornet)

B K, H, J, T, E

Ja Ja

1 1

1 1
Ett hushörn för gång- 
och cykeltrafik minst 

3 m höjd
Passage över/under 

järnväg

Aborren 19
Järnvägen 1:1 och 

Glasblåsaren 7

Kommer säkras med 
servitut. 

Servitut ska bildas, 
exploatören svarar 

för 
förrättningskostnader

. Kommunen 
ansvarar för drigt 

och underhåll.  
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2005-04-26 2005-06-30 2005-06-30 2005-06-30 2005-06-30 2005-06-30 2005-07-06 2005-07-29

0580K-P1337 0580K-P1340 0580K-P1342 0580K-P1342 0580K-P1341 0580K-P1342 0580K-P1343 0580K-P1344

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Linköping Ledberg Ledberg Linköping Ledberg Linköping Rystad

Näverbiten 8 mfl kv. Risfältet 3 del av ledberg 10:1 del av ledberg 10:1
Del av st larsgatan 
lasarettsgatan mm del av ledberg 10:1 del av Kallerstad 1:2

Bosgård 3:1, 1:9, 
2:10 samt rystad 1:1

H, JKY, E B

Nej Ja

1 1

1 1

Stor utbredning 
tillsammans med b, n, 
och u. minst 3 m höjd 

för gång- och 
cykelväg 

Allmänn gångtrafik 
rakt genom område 

kombinerat med g och 
u

Prislappen 2 Rystad 2:10

Ska säkerställas med 
servitut, kommunen 

svarar för 
fastighetsbildning

Ja ett servitut ska 
skapas samt en 

gemensamhetsanlägg
niong. Ansvaret vilar 

hos fä 
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2005-07-29 2005-09-08 2005-09-22 2005-09-30 2005-11-03 2005-11-03 2005-11-03 2005-11-26

0580K-P1345 0580K-P1339 0580K-P1347 0580K-P1346 0580K-P1350 0580K-P1330 0580K-P1348 0580K-P1351

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Linghem Linköping Linköping Ljungsbro Linköping Linköping Linköping

Elektroniken 2 mm Gällstad 1:18 Ekholmen 2:6

  gg p  
m fl 

Nygårdsvägen/Bergs
vägen Malfors 4:97

Karolinen 6, 
Tannefors 1:83 mfl

del av Lambohov 
2:20 m.fl. Kv Intellektet 1 mfl

B, BKV, E

Ja

1

8te ä  oc  dä , 
ibland i kombination 

med u

Elektroniken 3
Säkerställas med 

servitut. Exploatören 
ansvarar för att 

fastighetsbildning 
genomförs.
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2005-12-01 2005-12-02 2005-12-02 2006-01-14 2006-03-09 2006-03-30 2006-03-30 2006-04-27

0580K-P1338 0580K-P1354 0580K-P1353 0580K-P1357 0580K-P1358 0580K-P1360 0580K-P1360 0580K-P1364

5 år 5 år 5 år 5  år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Berg Linköping Linköping Linköping Linghem Linghem Linköping

Del av Ramshälls 1:1 Kanaljorden 2:1 m fl
Navringen 1 och del 

av Hackefors 5:1
Idrottstränaren 2 i T1-

området Del av Smedstad 1:21
del av Gällstad 1:78 

mfl
del av Gällstad 1:78 

mfl Neonlampan 3 

B, K, H B, E, K, P B

Ja Ja Planavtal

1 1 1

1 1 1

Gångtrafik längs 
angränsande 

fastighet

Längs med 
angränsande 
fastighet och 

parkering, 2-3 m bred Genomgående

Idrottstränaren 2 Smedstad 1:21, 1:4 Neonlampan 3

Ja, avtalet ska 
reglera och 

säkerställa x-
området, ska tryggas 

med servitut. 
Servitut ska upplåtas 

utan ersättning. 

Ja, servitut f inns 
redan för befintlig 

gång och cykelväg till 
förmån för Ullstäma 
5:1, Neonlampan 5 
och Neonlampan 2, 

vilket ska bestå
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2006-05-25 2006-07-12 2006-07-19 2006-07-19 2006-07-19 2006-07-19 2006-07-19 2006-09-01

0580K-P1365 0580K-P1367 0580K-P1370 0580K-P1369 0580K-P1368 0580K-P1371 0580K-P1366 0580K-P1372

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Tallboda Linköping Linköping Linköping Linköping Linköping Ljungsbro Ekängen

Del av malmskogen 
10:1 mfl kvarteret Banken mm Livdragonen 1 mfl Kassören 10

Rystads-Gärstad 8:2 
mfl Östra Lambohov

Grenadjärsjorden 1:1 
mfl Stensätter 1:6 mfl

BHK, Q B, S, P

Ja Ja

1 1

1 1

Hörnavskärning

GC-väg genom hela 
området med små 

utfarter

Banken 1
Livdragonen 1, 

Ljusglimten 1

Markägaren ansvarar 
för genomförandet, x 
ska säkerställas med 
fastighetsbildningsse

rvitut, avtal reglerar 
kostnader 

Servitut kommer 
bildas, exploatören är 

ansvarig för 
genomförande
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2006-09-28 2006-09-28 2006-09-28 2006-09-28 2006-10-25 2006-10-25 2006-10-25

0580K-P1374 0580K-P1373 0580K-P1375 0580K-P1376 0580K-P1377 0580K-P1379 0580K-P1378

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Linköping Linköping Linköping Ekängen Ljungsbro Linköping

del av Plutonsgatan i 
Smedstad 1:24

   
1:23 (del av stora 

torget) inom 
Innerstaden Neonlampan 5 mfl

Odaljorden 2 mfl 
Jägarvallen

Del av Stensätter 
1:62 mfl

Del av Adamstorp 1:4 
mfl

del av Vasastaden 
1:1 (Bergsrondellen)

B, E

Ja

1

1

?
Ev, Adamstorp 1:20-
48, troligt 1:29, eller 

1:3
GA ska bildas för 
lokala gång- och 
cykelvägar inom 
kvartersmarken.
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2007-01-11 2007-01-11 2007-01-25 2007-02-23 2007-02-23 2007-02-23

0580K-P1381 0580K-P1380 0580K-P1361 0580K-P1384 0580K-P1382 0580K-P1383

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Askeby Linköping Vikingstad Ljungsbro Linköping Linköping

Askeby 4:54 och 
4:55 Kv Elektriciteten mm

del av Bankeberg 
11:139 mfl

Sockenmarken 4:5 
mfl

Ritbiträdet 24 och 
Ritsalen 2 mfl

omr 1, del av 
Smedstad 1:24

BHK

Nej

1

2

Hushörn

Elektriciteten 3
Ett befintligt 
avtalsservitut till 
förmån för 
kommunala 
fastigheten 
Innerstaden 1:2 f inns 
för gångväg under 
hushörnen och ska 
vara kvar.  
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2007-04-11 2007-04-27 2007-05-01 2007-05-01 2007-05-21 2007-05-21 2007-06-01

0580K-P1385 0580K-P1386 0580K-P1387 0580K-P1389 0580K-P1392 0580K-P1390 0580K-P1393

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Linköping Linköping Tallboda Linköping Tallboda Sturefors

Skulptören 5 mfl Daggkåpan 16 mfl

del av Ingebo 1:2 
och del av Hökhult 

1:1
del av Östra Malmskogen 

1:3 mfl

för bostäder mm i område 1, 2 och 4, 
del av Smedstad 1:24, 1:4 och Etuiet 

s:1 i Södra Ekkällan
Detaljplan för Staby 

8:3 del av Husby 1:46

J, E B, BHK, BK, KVARTERSGATA, E

Ja

1 1

1 1

Genomgående Genomgående GC-väg i västra delen

Östra Malmskogen 1:3 Smedstad 1:4

Kommunen ansöker om 
fastighetsbildning och 
bekostar. Exploatören 

bekostar inom 
kvartersmark

Exploatören ansvarar för 
genomförandet, servitut bör bildas. 
Servitut bör även bildas för gång- 

och cykeltrafik inom det resterande 
området av den blivande 

skafttomtentill Rättsmedicinalverket, 
inom det område som i detaljplanen 
markerats med x (den del som inte 
utgör leveransväg). För denna del 

bör kommunen ansvara för drif t och 
underhåll. Exploatören ansöker om 
fbl för allt som inte rör allmän plats.  
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2007-06-07 2007-06-28 2007-07-18 2007-11-09 2007-11-19 2007-11-21 2008-01-10

0580K-P1355 0580K-P1394 0580K-P1395 0580K-P1296 0580K-P1297 0580K-P1298 0580K-P1399

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Vikingstad Linköping Vikingstad Linköping Linköping Ledberg

del av Lambohov 
2:20 mfl Bankeberg 14:101

Del av Smedstad 1:4, 
1:24

del av Slaka-Haddorp 
1:2 del av Smedstad 1:24 Nackknuten 1 m.fl. Ledberg- Tomta 3:2

B, H, K BK BS B

Ja Ja

1 1 1

1 1 1

Längs med 
angränsande 

fastighet kombinerat 
med U

Gångtrafik rakt 
igenom området

Kombinerat med y på 
ett ställe, ensamt på 
ett och med u på ett 

annat, längs med 
angränsande 

fastighet.

Bankeberg 14:101 Eliten 2 Nacknuten 1 och 2

Fastighetsägare 
ansvarar för åtgärder 

på kvartersmark, 
berörda fä söker och 
bekostar servitut för 

gångväg

FÄ ansvarar för 
planens 

genomförande inom 
kvartersmark ett 

servitut ska bildas för 
gångtrafik till förmån 
för lämplig kommunal 
fastighet. Kommunen 

ansöker.

Ett servitut bildas på 
den mark som är 

markerad med x till 
förmån för 

kommunens fastighet 
Hackefors 5:15 norr 

om planområdet. 
Kommunen söker 

men LKF bekostar.
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2008-01-10 2008-02-14 2008-02-28 2008-02-28 2008-02-29 2008-02-29 2008-04-22 2008-04-25

0580K-P1400 0580K-P1401 0580K-P1402 0580K-P1403 0580K-P1404 0580K-P1405 0580K-P1407 0580K-P1406

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Linköping Mörtlösa Mörtlösa Gärstad Linköping Kaga Linköping

Lavinen 2 mfl (Berga 
Skola)

del av Hackefors 5:1 
mfl

Del av kallerstad 1:2 
mm

Del av Kallerstad 1:2 
mfl

del av Kallerstad 1:55 
mfl

för handel, industri 
mm inom Glasstaven 

2 mfl

    
och 1:3 och del av 

Västerbränninge 1:23 
mfl Ritkolet 3 och 4

E, HJK, JK

Ja

1

1

Ej markerat

Ev Tornby 1:2?
Befintliga servitut ska 

tas bort. 
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2008-05-22 2008-06-03 2008-07-01 2008-07-01 2008-07-01 2008-07-17 2008-07-17 2008-07-17

0580K-P1408 0580K-P1409 0580K-P1413 0580K-P1410 0580K-P1412 0580K-P1415 0580K-P1414 0580K-P1416

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Linköping Linghem Linköping Linköping Linköping Ulrika Linköping

Ogräset 1 mfl
del av Irrblosset 2 

och del av Valla 1:1 Linghem 3:46 del av Baggen 33
Ackordet 11,12 och 

13 mm
Smedstad 1:21 

(Brigaden) Amundebo 1:166 mfl
Del av Ullstämma 5:1 

(Börstorp)

B, H, K, P

Planavtal

1

1

Hushörn

Baggen 33

Härutöver kommer 
servitut avseende 

allmän gångtrafik till 
förmån för 

kommunens fastighet 
Innerstaden 1:3 att 

bildas inom x-området 
på kartan. Parkerings 
AB Dukaten söker om 

fbl.
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2008-09-04 2008-09-04 2008-09-25 2008-09-25 2008-09-26 2008-10-16 2008-11-01 2008-12-26

0580K-P1418 0580K-P1417 0580K-P1419 0580K-P1420 0580K-P1421 0580K-P1422 0580K-P1423 0580K-P1425

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år - 5 år

Linköping Linköping Linköping Linköping Linköping Linköping Linköping Linköping

Kvarteret Eddan mm
del av Ullstämma 5:1 

mfl Ilbudet 6 Östra Ilbudet 6 (Västra)

Innerstaden, 
Linköping del av 

Dykaren 17
Del av Skäggetorp 

1:1 och 1:8 del av Risfältet 2 Idékretsen 4

B, BHK, P, E K, P

Ja Planavtal

1 1

3 1
Längs med 

angränsande 
fastighet samt 

hushörn, västra 
delen

Genomgående och 
vid angränsande 

fastighet

Eddan 11 Idékretsen 4

X-områden ska 
säkerställas med 

servitut. Exploatören 
bekostar fbl. 

Exploatören ansvarig 
för genomförande 

inom kvartersmarken.
Servitut har tidigare 
upplåtits för gc väg.
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2009-01-13 2009-03-02 2009-03-02 2009-04-01 2009-04-02 2009-04-29 2009-04-29 2009-04-30

0580K-P1426 0580K-P1428 0580K-P1427 0580K-P1429 0580K-P1430 0580K-P1431 0580K-P1431 0580K-P1432

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Skeda Udde Tallboda Linköping Linköping Ljungsbro Tägneby Tägneby Skeda Udde

del av Mutebo 1:6 
(gamla kvarnen m fl)

del av Malmskogen 
10:169 Tandborret 10 Ritboken 1 del av Malfors 6:1 mfl

del av Tägneby 3:4 
och 4:6

del av Tägneby 3:4 
och 4:6 del av Mutebo 1:12
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2009-05-12 2009-05-27 2009-07-02 2009-07-02 2009-07-21 2009-07-21 2009-07-21

0580K-P1433 0580K-P1434 0580K-P1435 0580K-P1436 0580K-P1438 0580K-P1439 0580K-P1437

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Ljungsbro Linköping Ekängen Linköping Linköping Linköping Vikingstad

Stora Sjögestad 20:1 mfl 
(Järngården) inom del av Tandkronan 3 mfl Stensätter 1:252 mfl

för del av Ullstämma 
5:1 (Möjetorp väster) del av Intellektet 1 Offensiven 1 mfl Bankeberg 11:272

B, S, J, K B, PB, SKB

Ja

1 1

1 2

Längs angränsande 
fastighet och väg

En smal gata rakt in i kvartersmark samt 
en större yta där en minst 3 m bred 

gångväg ska anläggas, mitt i 
kvartersmarken.

Stora Sjögestad 20:1
Tandkronan 5 x1, Tandkronan 33, 6 och 

3 för x2 
Landstinget upplåter 
servitut enligt AL, till 

förmån för den fastighet 
som kommunen 

bestämmer, avseende 
rätt att anlägga, bibehålla 

och underhålla gc-väg 
inom det område av St 
Sjögestad 20:1 som på 

plankartan markerats 
med x.

Servitut bör bildas inom område markerat 
med x till förmån för lämplig kommunal 

fastighet, belastande tandkronan 3. För 
tandbågen 6 och 7s östra gräns ska det 
bildas ett 3 m brett servitutsområde inom 

område för SKB4. Servitutet kan bildas 
som avtalsservitut eller off icialservitut 

och syftar till att ge Tandbågen 6 och 7 
möjlighet att sköta häck eller staket 

utifrån.
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2009-07-21 2009-10-27 2009-10-27 2009-10-27 2009-10-27 2009-10-29 2009-11-19 2009-12-23

0580K-P1438 0580K-P1441 0580K-P1443 0580K-P1442 0580K-P1440 0580K-P1445 0580K-P1446 0580K-P1447

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Linköping Linköping Linköping Ljungsbro Linköping Linköping Västerlösa

Intellektet 1 
(friidrottsarena)

del av kv. Eternellen 
och del av 

Innerstaden 1:2 Braxen 19

Del av Lambohov 
2:20 mfl (Kåparps 

verksamhetsområde)
Heda 11:1, 7:1, 6:1 

och del av 1:8

för bostäder, förskola 
mm i del av område 2, 
del av Smedstad 1:24 del av Kallerstad 1:1

del av Hackeryd 5:5 
mfl

K, B C, CP

Nja? Planavtal

1 1

2 2

Hushörn Hushörn

Braxen 19

Nej

Officialservitut bör 
bildas till förmån för 
lämplig kommunägd 

fastighet, förslagsvis 
Innerstaden 1:3. 

Överenskommelse 
om frgl tecknas i avtal
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2009-12-23 2009-12-23 2010-02-01 2010-03-03 2010-03-03 2010-03-03 2010-03-12 2010-03-24

0580K-P1448 0580K-P1449 0580K-P1450 0580K-P152 0580K-P1451 0580K-P1453 0580K-P1454 0580K-P1456

5 år 5 år 5 ÅR 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Gälstad-Lundby Linköping Linköping Linköping Linköping Ekängen Ekängen

Hackefors 5:21 mfl
del av Kapperstad 

11:2 MFL
del av Innerstaden 

1:8 mfl Nationaldagen 3

del av kvarteret 
domaren 11 och del 

av Domaren 13
Navringen 1 och del 

av Hackefors 5:1
del av Stensätter 

1:21 mfl
del av Bärstadskogen 

1:2 mfl

B, E BHK, P, N, E

Ja Markanvisning

1 1

1 3

Genomgående gång- 
och cykelväg

Gång- och cykelväg 
rakt genom området

Hackefors 5:21
Dansen 1, 

Dansbanan 1

Kommunen ansöker 
om bildande av 

servitut avseende 
rätt att inom det 

område som 
markerats med x1 i 
detaljpan anlägga, 

bibehålla och 
underhålla en tre 

meter bred gång- och 
cykelväg.

Allmänhetens 
tillgänglighet till 

området säkerställs 
genom upprättande 

av servitut som 
upplåts till förmån för 

lämplig kommunägd 
fastighet.  

Överenskommelse 
om 

fastighetsreglering 
har tecknas mellan 
Linköpings kommun 

och Linköpings 
sportfastigheter AB.
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2010-04-29 2010-04-30 2010-06-03 2010-06-30 2010-07-20 2010-10-19 2010-10-19

0580K-P1424 0580K-P1455 0580K-P1458 0580K-P1457 0580K-P1459 0580K-P1460 0580K-P1461

10 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Nykil Linköping Linköping Landeryd Malmslätt Ljungsbro Linköping

del av Ullstorp 11:1 
och 8:9

del av Tannefors 1:1 
mfl Bokbindaren 28 mfl

del av Landeryd 6:1 
och Landeryd 6:2 Vetekärnan 4 mfl Malfors 4:107 mfl

del av Tannefors 
1:15 mfl
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2010-11-30 2010-11-30 2010-12-28 2010-12-28 2011-01-17 2011-03-03 2011-04-14

0580K-P1463 0580K-P1464 0580K-P1466 0580K-P1465 0580K-P1467 0580K-P1468 0580K-P1469

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Linköping Linköping Ljungsbro Sturefors Ljungsbro Linköping

Gjuteriet 2 m.fl Dektektiven 23
del av Harvestad 9:1 

mfl
Malfors 4:17 och 
Malfors 4:18 mfl

del av Norrberga 
1:294 och Sturefors 

1:4 m fl

Malfors 4:35 och 
delar av Malfors 4:1 

och 4:44 Ombudsmannen 2 mfl

J, K, U, JE, Tj, 

Ja

1

1

Litet område i anslutning till järnväg

Järnvägen 1:1
Avtal ska tecknas mellan Trafikverket och 

Linköpings kommun för att säkerställa ramp 
med gång- och cykelförbindelse från den 

befintliga tunneln till Södra Stånggatan. Detta 
område kommer tillsammans med område 

markerat med x att bilda utrymme för ramp 
samt gång- och cykelväg. Servitut ska 
träffas mellan Linköpings kommun och 
fastighetsägaren till Gjuteriet 2 för att 
säkerställa gång- och cykeltrafik med 
tillhörande anordningar inom området 

markerat med x. 
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2011-04-29 2011-04-29 2011-06-06 2011-06-06 2011-06-06 2011-06-21 2011-07-07 2011-07-20

0580K-P1470 0580K-P1471 0580K-P1474 0580K-P1473 0580K-P1472 0580K-P1480 0580K-P1479 0580K-P1475

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Sätravallen Tallboda Linköping Linköping Linköping Linköping Linköping

Ackordet 16 mfl Tutebo 1:30 mfl
del av Östra 

malmskogen 1:3 mfl

bostäder mm i 
område 5, 7 och 8 i 

Södra Ekkällan
del av Skäggetorp 
1:1, Tornby 1:9 mfl del av Vidingsjö 1:1

kv. Episteln och delar 
av Innerstaden 1:5 

och 1:30 mfl nattsländan 1 mfl

B, V, E

Ja

1

1

Lång gcväg längs 
med angränsande 
fastighet samt rakt 

genom, i kombination 
med  g och u

Tutebo 1:30

Befintlig GA, 
Östgötaleden som 

löper genom 
planområdet har i 

detaljplanen 
markerats med x för 

att trygga 
tillgängligheten för det 

rörliga friluftslivet 
(marken ska vara 

tillgänglig för allmän 
gång- och cykeltrafik) 
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2011-07-20 2011-07-20 2011-09-23 2011-10-31 2011-10-31 2011-12-30

0580K-P1476 0580K-P1477 0580K-P1478 0580K-P1482 0580K-P1481 0580K-P1483

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Linköping Linköping Ekängen Linköping Linköping Berg

del av Vasastaden 
1:1 mfl

del av Kallerstad 1:1 
mfl

Bärstadskogen 1:5 
mfl

del av Tannefors 1:3 
mfl del av Ullstämma 5:1

Vreta Klosters Berg 
2:5 mfl
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D. Detaljplaner innehållande x-område i Mjölby kommun 

  

Mjölby kommun
Laga kraft 2002-02-06 2002-05-27 2002-05-27 2002-05-27 2002-05-27

DP-nr. D94 D95 18/B:11 C150 B82 15/B:6 C149

Genomförandetid 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Område Mantorp Mantorp Mjölby Skänninge Mjölby

Områdets namn
Veta 5:7 M FL Häggarp 6:1 Mjölby 42:41 Repslagaren 9 MFL

del av Mjölby 40:6 
och del av Skråkistan 

4

Typ av bebyggelse B

Finns exploateringsavtal i grunden?

Finns x-område i detaljplanen? 0 0 0 0 0

Antal områden för X
Utgörande för X
Belastad fastighet

Beskrivs x i genomförandebeskrivningen?

Bilaga D:1 



 

2002-07-03 2002-07-03 2002-11-01 2003-02-11 2003-02-20 2003-04-14 2003-04-14 2003-04-14

B83 B84 E28 E29 D96 28 B:7 08 52/B:5 C151 E30

5 år 5 år 5 år 5 år 10 år 10 år 5 år 10 år

Mjölby Skänninge Väderstad Väderstad Mantorp Mjölby Mjölby Väderstad

Helgonet 2 M FL Vinkeln 10 M FL Vallsberg 7:157 Östad 2:6 m fl
Viby-Stenstorp 1:75 

m fl
Mjölby 40:8, del av 

Primklockan
Verkstadsskolan 1, 

del av Vallsberg 7:5 M FL

B

Nej

0 0 0 0 0 1 0 0

2

På allmän plats natur

ev. Primklockan 1

Nej
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2003-05-19 2003-05-19 2003-05-19 2003-09-29 2003-10-23 2004-01-15 2004-01-15 2004-03-25

B85 53/B:5 54/B:5 D97 55/B:5 C154 B86 10/B:10 C155 25/B:2 C157

10 år 10 år 10 år 5 år 10 år 15 år 5 år 15 år

Skänninge Mjölby Mjölby Mantorp Mjölby Skänninge Mjölby Mjölby

kv Grönfinken kv Riddaren Lundby Backgård Häradsvallen 1:158 Karbasen 10 Östanå 6 Vagnen 2 Kv Klerken

E, N B, C

Nej Nej?

0 1 0 1 0 0 0 0

? 1

Minimaliska x 
placerade på allmän 

platsmark över 
parkering samt park

I Angränsing med 
intilliggande fastighete  jö by 0 6 oc  

40:8
e  ä ads a e  
1:153, 1:158 eller 

Nej
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2004-03-25 2004-05-25 2004-05-25 2004-07-27 2004-07-27 2004-12-21 2005-02-03 2005-02-28

56/B:5 C156 D98 D99 C158 - C160 D100 E31

10 år 10 år 5 år 15 år 5 år 10 år 15 år 10 år

Mjölby Mantorp Mantorp Mjölby Normlösa Mjölby Mantorp Väderstad

KV Runstorp Veta 5:5 M FL
Häradsvallen 1:111 

och 1:29 Kv Kvarnområdet
Normlösa 2:8 och 

2:20 M FL Kv Tången
Område väster om 

Parkvägen
Vallsberg 4:19 (f.d. 

lärarbostaden)

B, C, E

Nej?

0 1 0 0 0 0 0 0

2

Genomgående på 
kvartersmark för 
bostad sopmt på 

allmän plats mark för 
park
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2005-03-29 2005-04-29 2005-06-22 2005-07-28 2005-10-03 2005-10-27 2006-02-02 2006-03-27

C162 B87 C163 B89 E32 F7

10 år 10 år 10 år 15 år 10 år 15 år 10 år 15 år

Mjölby Skänninge Västra Harg Skänninge Mjölby Skänninge Väderstad Normlösa

Skänninge Idrottspark Kulla 1:36

 p  g  
Skänninge, område 

mellan 
Linköpingsgatan och Östra Lundby

för dubbelspår 
genom Skänninge

Nordöstra delen av 
Väderstad samhälle del av Normlösa 2:9

B, C, H, S, E, W B, C, H, J

Ja

0 0 0 0 1 0 1 0

1 1

Mitt i kvartersmark 
längsmed skolområde

Över parkområde - 
allmän plats!

Nej
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2006-04-24 2006-04-24 2006-04-24 2006-07-03 2006-08-01 2006-10-19 2006-10-19 2006-10-19

C165 B91 B90

15 år 5 år 15 år 10 år 10 år 10 år 10 år 5 år

Mjölby Skänninge Skänninge Mjölby Mjölby Mjölby Västra Harg Sya

Kv Vitsippan, 
Gullvivan, Pionen och 

Tulpanen Kv Målaren

för dubbelspår 
genom Skänninge, 

område Motalagatan Tjädern 8
Kv Näcken och 

Skorstenen Ranunkeln 4, 5 och 6
Harg 3:5, 3:16 och 

3:17 Hydinge 1:52 m fl

B

1 0 0 0 0 0 0 0

1

Ja men hanteras som 
allmän plats, 
olokaliserat i 
parkområde
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2006-12-18 2007-03-05 2007-03-05 2007-04-30 2007-05-30 2007-06-19 2007-07-25 2007-07-25

D104

15 år 15 år 10 år 5 år 5 år 5 år 10 år 5 år

Mjölby Mjölby Hogstad Skänninge Mjölby Mjölby Mantorp Mjölby

Sörby område vid Lycketorp Hogstad kyrka Lagmannen 6 Fotbollen 9 Kv Hövitsmannen Östra Olofstorp Kv Fotbollen

B, C, E B, C

Ja

1 0 0 0 0 1 0 0

1 3

Olokaliserat på 
kvartersmark för C - 

Fritidshustomt som 
får omvandlas till 
centrumfunktion

Olokaliserat 
utspridfande över 
kvartersmark för 

bostad
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2007-10-03 2007-10-03 2008-01-21 2008-01-21 2008-04-29 2008-05-20 2008-12-18 2008-06-19

10 år 10 år 15 år 10 år 5 år 5 år 10 år 10 år

Skänninge Sya Väderstad Mantorp Mjölby Mjölby Mantorp Skänninge

Repslagaren 16 Sya stationshus m.fl.

Vallsberg 1:34 och 
Väderstads Nybble 

3:1 Uljeberg 8:12 m fl Hyveln 8 Skrukeby Berggård
Ubbarp 1:83 mfl 

(Idrottsvägen) Kv. Blåsippan

0 0 0 0 0 0 0 0
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2008-10-20 2008-10-21 2009-02-09 2009-04-24 2009-02-16 2009-04-17 2009-04-17 2009-10-08

10 år 10 år 10 år 10 år 5 år 10 år 5 år 10 år

Mjölby Mjölby Mjölby Skänninge Västra Harg Västra Harg Mjölby Mjölby

Kv Pumpen och kv 
Sandkulla Klostret 5 i Mjölby

Trafikplats Hulje i 
Mjölby

Rv 32/50 med 
angränsande 

områden i Skänninge Kv. Gatkullen
Bosgårds 

Villaområde Lärdomsljuset 4 kv Ryttaren

D, J

Ja

0 0 0 1 0 0 0 0

1

Genom hela 
industriområde
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2010-02-18 2010-03-11 2010-03-11 2010-07-12 2010-07-16 2010-09-27 2011-02-22 2011-02-22

5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år 5 år

Mjölby Mantorp Mjölby Mjölby Mjölby Mjölby Mjölby Mjölby

Tumskruven 1 del av Viby 12:17
Viringe 

industriområde Jerikodal 5 kv Kålroten 8

Viringe 
Industriområde, norra 

delen Västra Lundby C 26 Västra Lundby C 29

0 0 0 0 0 0 0 0
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2011-02-22 2011-02-22 2011-02-22 2011-07-25

5 år 5 år 5 år 5 år

Mjölby Mjölby Mjölby Skänninge

Västra Lundby J 2 Västra Lundby C 26 Västra Lundby C 24
Skänninge 

Stationshus

0 0 0 0
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E. Servitut för x-områden i Motala kommun 
Motala kommun
Laga kraft 2002-03-26 2002-03-26 2002-03-26 2003-06-19 2005-03-03

DP-nr. DP539 DP539 DP539 DP548 DP558

x-område x1 x2 x3 x x

Finns exploateringsavtal i 
grunden? Nej Nej Nej Ja Ja

Utgörande för X
Marken ska vara 

tillgänglig för allmän 
gångtrafik

Marken ska vara 
tillgänglig för allmän 

gångtrafik

Marken ska vara 
tillgänglig för allmän 

gångtrafik

Marken ska vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Marken ska vara 
tillgänglig för allmän 

gångtrafik

Lokaliserat eller i 
kombination? Lokaliserat Lokaliserat Lokaliserat Lokaliserat

Lokaliserat, 
Gångstråk längs 

badet 

Beskrivs x i 
genomförandebeskrivningen?

Nej Nej Nej

Ja, exploatören 
ersätter befintligt 

gångväg och svarar 
för erforderlig 

fastighetsbildning
Ja, kommunen 

ansöker om servitut

Belastad fastighet x1: Belastad fastighet 
är Klakorp 1:165

 x2: Belastade 
fastigheter är Klakorp 

1:267, 1:246, 1:2 

x3: Klakorp 1:296, 
Hammersmedstorp 

1:8     Motala Värdshuset 3 Motala Folkets park 2

Vem är ägare till  den 
belastade fastigheten?

Borensbergs 
baptistförsamling

Klakorp 
1:267:privatperson, 

Klakorp 1:267: Motala 
Kommun, Klakorp 1:2: 

Motala Kommun  

Klakorp 1:296: Birger 
Adolfsson 

Byggkonsult AB 
Bostadsstif telsen 

Platen

Föreningen Folkets 
hus och park i Motala 

U P A  

Bilaga E:1 



 

Fortsättning
Laga kraft 2002-03-26 2002-03-26 2002-03-26 2003-06-19 2005-03-03

Vilket ändamål har 
fastigheten?

Specialenhet, 
ecklesiastikbyggnad

Klakorp 
1:267:Industrienhet, 

övrig gatumark (gatu- 
och parkmark), 
Klakorp 1:267: 

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 

parkmark),  Klakorp 
1:2: Industrienhet, 

övrig mark (gatu- och 
parkmark)

Klakorp 1:296: 
Industrienhet, annan 

tillverkningsindustri
Hyreshusenhet och 

småhusenhet

Specialenhet, bad-, 
sport- och 

idrottsanläggning

Är x genomfört med servitut? Nej Nej Ja Ja Ja

Vem ansökte?
Samtliga, både 
kommun och fä

Både kommun och 
exploatör Både kommun och fä

Vilken fastighet är servitutet 
knutet till?

Klakorp 1:277 Kanaljorden 3:61 Råssnäs 2:28

Vem är ägare till den 
härskande fastigheten? Motala Kommun Motala Kommun Motala Kommun

Vad är den härskande 
fastighetens ändamål? Industrienhet

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 

parkmark)

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 

parkmark)  
  

Bilaga E:2 



 

2006-01-11 2006-05-02 2006-05-02 2006-05-13 2006-06-09 2007-05-26

DP563 DP569 DP569 DP572 DP574 DP582

x x1 x2 x x x1

Ja Ja Ja Nej Ja Nej

Marken ska vara tillgänglig 
för allmän gång- och 

cykeltrafik

x1 = Marken ska vara 
tillgänglig för allmän gång- 

och cykeltrafik till en fri 
höjd av 2,70 meter

x2 = Marken ska vara 
tillgänglig för allmän gång- 

och cykeltrafik till en fri 
höjd av 2,70 meter

x =Marken ska vara 
tillgänglig för allmän gång- 

och cykeltrafik 

Marken ska vara tillgänglig 
för allmän gång- och 

cykeltrafik 

Marken ska vara tillgänglig 
för allmän gång- och 

cykeltrafik 

Lokaliserat, Genom 
parkområde

Lokaliserat, norra delen, 
Passage över järnväg

Lokaliserat anslutningar till 
bro, södra delen, 

markreservat z över 
järnväg.

Lokaliserat genom 
hamnområde

Lokaliserat, i ytterkant 
med 

bostads/handelsområde Lokaliserat på allmän tomt

Delvis, berör ej x-område Nej Nej Nej Nej Nej

Ja, "Tillträde till "x-
område" kan lösas med 
servitut", men inte vem 

som ansöker.

"Banverket upplåtet till 
förmån för kommunen 
servitutsrätt för gång- 
och cykeltunnel under 
järnvägsområdet, inom 

Sund 3:122."

"Banverket upplåtet till 
förmån för kommunen 
servitutsrätt för gång- 
och cykeltunnel under 
järnvägsområdet, inom 

Sund 3:122."
Nej inte rätt ut, ev. en 

nyttjanderätt föreligger?

Kommunen ansöker om 
de 

fastighetsbildningsåtgärd
er som krävs. Servitut ska 

inrättas till förmån för 
Brunneby-Hälla 1:297. 

Kommunen ansvarar för 
områdets skötsel. Nej

Saturnus s:1 Sund 3:122 Sund 3:122, Sund 13:1 Kanaljorden 3:1 Klakorp 1:211 Cykelkorgen 1

  

Bilaga E:3 



 

 

  

Fortsättning
2006-01-11 2006-05-02 2006-05-02 2006-05-13 2006-06-09 2007-05-26

Industrienhet, övrig mark 
(gatu- och parkmark)

Lantbruksenhet, övrig 
mark utanför tätort

Lantbruksenhet, övrig 
mark utanför tätort Industrienhet

Hyreshusenhet, bostäder 
och lokaler

Industrienhet, övrig mark 
inom tätort

Ja Ja Nej? Nej Ja Ja

Både kommun och fä FÄ, dvs Banverket Både kommun, och fä Motala Kommun

Råssnäs 2:28 Motala Sund 3:69 Brunneby-Hälla 1:297 Bråstorp 1:8

Motala Kommun Motala Kommun Motala kommun Motala Kommun

Industrienhet, övrig mark 
(gatu- och parkmark)

Industrienhet, övrig mark 
(gatu- och parkmark)

Industrienhet, övrig mark 
(gatu- och parkmark)

Lantbruksenhet, 
obebyggd

Bilaga E:4 



 

  

2008-09-25 2008-11-20 2009-09-19 2009-12-10 2009-12-10 2009-12-10 2010-06-10

DP596 DP594 DP604 DP609 DP608 DP607 DP613

x x x x x x3 x1

Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Marken ska vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och 
cykeltrafik 

Marken ska vara tillgänglig 
för allmän gång- och 

cykeltrafik till en fri höjd 
av 2,70 meter

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och 
cykeltrafik

Marken ska vara tillgänglig 
för allmän gång- och 

cykeltrafik till en fri höjd 
av minst 2,7 meter. Gång- 

och cykelporten skall 
anordnas till en bredd av 

minst 4 meter i markplanet 
och till en bredd av minst 

9,5 meter i takplanet

x3: Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gångtrafik  
kommunal GC-väg 

och Allmän plats Järnvägsundergång

  
över hela 

kvartersmarken

  
lokaliseras i 
plankartan

Lokaliserad passage 
under väg Hittar ej Längs västra kanten

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Nej

Ja, Banverket upplåter 
servitut till förmån för 

kommunen, "Banverket 
ansöker om 

fastighetsbildning för 
reglering av 

järnvägsfastigheten och 
skall ensam svara för 

förrättningskostnaden" - 
gäller det även servitutet?

Ja, kommunen ska 
ansöka om gång- 

och cykelväg 
genom området. Nej Nej Nej

Ja, servitut ska 
bildas för allmän 

gångtrafik där 
kommunen ansöker 

och bekostar det. 

Munken 4 Innerstaden 2:1 Persiljan 9

Ev. Bråstorp 1:49, 
Bråstorp 1:50 och  

Varamon 1:2 
Innerstaden 1:336, 
Innerstaden 1:124 Södra Freberga 6:1 Tullen 2

Motala Kommun Staten Trafikverket
Fastighets AB 
Radiomasten Motala kommun Motala kommun Boll Invest AB

Bilaga E:5 



 

Fortsättning
2008-09-25 2008-11-20 2009-09-19 2009-12-10 2009-12-10 2009-12-10 2010-06-10

Hyreshusenhet, 
tomtmark

Specialenhet, 
kommunikationsbyggn

ad

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen 

bostäder

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 

parkmark)

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 

parkmark)
Hyreshusenhet, 

huvudsakligen lokaler

Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Vattenfall och 

kommunen
? Förrättningsakt 

fanns inte Samtliga sökanden

Innerstaden 1:331
Motala Innerstaden 

1:79 Innerstaden 1:91

Motala Kommun Motala Kommun Motala Kommun
Industrienhet, övrig 

mark (gatu- och 
parkmark)

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 

parkmark)
Specialenhet, allmän 

byggnad

Bilaga E:6 



 

F. Servitut för x-områden i Linköpings kommun  

 

Linköping kommun
Laga kraft 2002-01-25 2002-07-15 2002-07-15 2002-10-09 2003-01-13

DP-nr. 0580K-P1271 0580K-P1278 0580K-P1278 0580K-P1290 0580K-P1291

x-område x x1 x2 x x

Finns exploateringsavtal i grunden? Ja Ja Ja Ja Ja

Utgörande för X

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gångtrafik (minst 
under butikernas 

normala öppetider)

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik 
till en fri höjd av 3,5 m

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gångtrafik

marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Lokaliserat eller i kombination? Nej Nej
Kombinerat med u 

och y Nej kombinerat med g

Beskrivs x i 
genomförandebeskrivningen?

Nej

Ja exploatören 
ansvarar för 

utbyggnad av allmän 
plats, för x1 gäller 

tidigare angivet 
servitut. Kommunen 

har rätt att ianspråkta 
mark för gång och 

cykeltrafik där x 
markerats.   

Ja exploatören 
ansvarar för 

utbyggnad av allmän 
plats, för x1 gäller 

tidigare angivet 
servitut. Kommunen 

har rätt att ianspråkta 
mark för gång och 

cykeltrafik där x 
markerats.   

Servitut ska bildas för 
allmän gångtrafik GA ska bildas

Belastad fastighet Disponenten 2 Bangården 13 Bangården 6 Kulan 2 Ekorren 29

Vem är ägare till  den belastade 
fastigheten?

Fastighets AB L E 
Lundberg

Bostadsrättsförening
en Kristina i Linköping Bilpark i Linköping AB

Fastighets AB Kulan i 
Linköping

Kanbergets 
samfällighetsförening

Bilaga F:1 



 

Fortsättning
Laga kraft 2002-01-25 2002-07-15 2002-07-15 2002-10-09 2003-01-13

Vilket ändamål har fastigheten? Hyreshusenhet, 
huvudsakligen lokaler

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen lokaler

Specialenhet, 
vårdbyggnad

Hyreshusenhet och 
industrienhet, övrig 

mark (gatu- och 
parkmark)

Är x genomfört med servitut? Ja Ja Ja Ja Nej

Vem ansökte? Kommunen
Botrygg och 

kommunen
Botrygg och 

kommunen Samtliga

Vilken fastighet är servitutet knutet 
till?

Innerstaden 1:2 Vasastaden 1:1 Vasastaden 1:1 Tannefors 1:1

Vem är ägare till den härskande 
fastigheten? Linköpings kommun Linköpings kommun Linköpings kommun Linköpings kommun

Vad är den härskande fastighetens 
ändamål?

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 

parkmark)

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 

parkmark)

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 

parkmark)

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 

parkmark)

Bilaga F:2 



 

2003-04-22 2003-04-22 2003-04-22 2003-05-16 2003-06-18 2003-06-18 2003-06-18

0580K-P1298 0580K-P1296 0580K-P1296 0580K-P1300 0580K-P1304 0580K-P1304 0580K-P1304

x x1 x2 x x1 (norra) x1 mitten x1 Söder

Ja Nej Ja, planavtal

Område för allmän 
gång- och cykeltrafik

marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

marken skall vara 
tillgänglig för öppet 

dike/fördröjningsmag
asin samt inom ett 3 

m brett stråk vara 
tillgänglig för allmän 
gång- och cykelväg

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gångtrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gångtrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gångtrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gångtrafik

 g, u, och ba 
(bilangörning) med u

Mestadels 
genomgående eller 

längs med.

I komb. Med y. 
Olokaliserat, väldigt 

utbrett
Gångstråk komb med 

u och y Utbrett olokaliserat

Bildning av servitut 
eller ga ska ske

Skall säkerställas 
med bildande av 

servitut i de delar 
som inte ingår i ga. 
Exploatör ansvarar 

för anläggandet. 
Fastighetsägarna och 

kommunen svarar 
gemensamt för 

framtida drift och 
underhåll. 

Skall säkerställas 
med bildande av 

servitut i de delar 
som inte ingår i ga. 
Exploatör ansvarar 

för anläggandet. 
Fastighetsägarna och 

kommunen svarar 
gemensamt för 

framtida drift och 
underhåll. 

Diffust att övriga 
fastigheters rätt ska 

bildas för tillgång 
genom servitut

Servitut ska 
säkerställa, 

fastighetsägarna 
ansvarar för 

anläggande på 
kvartersmark

Servitut ska 
säkerställa, 

fastighetsägarna 
ansvarar för 

anläggande på 
kvartersmark

Servitut ska 
säkerställa, 

fastighetsägarna 
ansvarar för 

anläggande på 
kvartersmark

Eldvakten 5 Etuiet S:1 Etuiet S:1 Blandaren 18 Dolken 9 Dolken 7 Dolken 7

Hagabergs 
samfällighetsförening

Omkringliggande 
fastigheter

Omkringliggande 
fastigheter

Fastighetsbolaget 
Lilium Linköping

Brf Stångåstrand, 
Linköping Imponera AB Imponera AB

  

Bilaga F:3 



 

Fortsättning
2003-04-22 2003-04-22 2003-04-22 2003-05-16 2003-06-18 2003-06-18 2003-06-18

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 

parkmark)
Väg- och 

garageändamål
Väg- och 

garageändamål
Hyreshusenhet, 

huvudsakligen lokaler
Hyreshusenhet, 

huvudsakligen lokaler
Hyreshusenhet, 

huvudsakligen lokaler
Hyreshusenhet, 

huvudsakligen lokaler

Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja

Linköpings kommun
Både exploatör NCC 

och kommun
Både exploatör ncc 

och kommun
Både exploatör ncc 

och kommun

Innerstaden 1:3 Innerstaden 1:2 Innerstaden 1:2 Innerstaden 1:2

Linköpings kommun Linköpings kommun Linköpings kommun Linköpings kommun

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 

parkmark)

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

  

Bilaga F:4 



 

2003-06-18 2003-06-18 2004-05-03 2004-05-14 2005-03-31 2005-04-14 2005-07-06

0580K-P1304 0580K-P1301 0580K-P1315 0580K-P1320 0580K-P1336 0580K-P1335 0580K-P1343

x2 x3 x1 x x1 x x

Marken skall vara 
obebyggd till en höjd 

av minst 6,0 m

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik 
samt utformas lika 
anslutande allmän 

platsmark

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmänn 
gång- och cykeltrafik 
med en fri höjd över 
marken av minst 3,0 

meter.

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Marken skall på en 
breddav 3 meter 

vatra tillgänglig för 
allmän gång- och 

cykeltrafik

Ensamt Ensamt kombinerat med u Kombination med u Kombination med u kombinerat med u

Servitut ska 
säkerställa, 

fastighetsägarna 
ansvarar för 

anläggande på 
kvartersmark Nej det står inget

Ska säkerställas med 
servitut. Avtalet utgör 

grund för 
fastighetsbildning, 

kommunen ansöker

Exploatören anasvar 
för att erdorderliga 

fastighetbildningsåtgä
rder genomförs.Ska 

fastställas med 
servitut 

Kommer säkras med 
servitut. 

Servitut ska bildas, 
exploatören svarar 

för 
förrättningskostnader

. Kommunen 
ansvarar för drigt 

och underhåll. 

Ska säkerställas med 
servitut, kommunen 

svarar för 
fastighetsbildning

Dolken 5 Idémannen 3 Smedstad 1:21

Laddstaken 1, 
Landsknekten 1 och 

Löjtnanten 1 Abborren 19 Tornby 1:3 Prislappen 2

Fastighetsbolaget 
valbrevet

Sankt kors 
fastighetsaktiebolag

Garnisonsfastigheter 
AB AB Stångåstaden

Bostadsrättsförening
en Vasahöjden, 

Linköping Linköpings kommun
Lagershop Linköping 

AB

 

Bilaga F:5 



 

Fortsättning
2003-06-18 2003-06-18 2004-05-03 2004-05-14 2005-03-31 2005-04-14 2005-07-06

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen lokaler

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen lokaler

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen lokaler

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen lokaler

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen 

bostäder

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen lokaler

Nej Ja Ja Ja Ja Nej
Nej, endast 
ledningsrätt

Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga

Lambohov 2:20 Valla 1:6 Västerberga 1:1 Gottfridsberg 1:1

Linköpings kommun Linköpings Kommun Linköpings Kommun Linköpings Kommun
Industrienhet, övrig 

mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

  

Bilaga F:6 



 

2005-07-29 2005-07-29 2006-01-14 2006-03-09 2006-04-27 2006-07-12 2006-07-19

0580K-P1344 0580K-P1345 0580K-P1357 0580K-P1358 0580K-P1364 0580K-P1367 0580K-P1370

x x1 x2 x1 x x x

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gångtrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för en minst 
4 m bred allmän gång- 

och cykelväg samt 
utrymme för 

tillhörande diken, 
stödmurar och 

slänter samt gång-
banor i enlighet med 

redovisade 
illustrationslinjer 

Marken skall vara 
tillgänglig för en minst 

2 m bred allmän 
gångväg

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik 
till en  fri höjd av 3,5 

meter

Marken skall på en 
bredd av 2,5 - 3 

meter vara tillgänglig 
för allmän gång- och 

cykeltrafik.

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 
gångtrafik till en fri 
höjd av 3,5 meter.

Kombinerat med g, u
komb. Med u på vissa 

ställen

Ja ett servitut ska 
skapas samt en 

gemensamhetsanlägg
niong. Ansvaret vilar 

hos fä 

Säkerställas med 
servitut. Exploatören 

ansvarar för att 
fastighetsbildning 

genomförs.

Ja, avtalet ska 
reglera och 

säkerställa x-
området, ska tryggas 

med servitut. 
Servitut ska upplåtas 

utan ersättning. 

Ja, servitut f inns 
redan för befintlig 

gång och cykelväg till 
förmån för Ullstäma 
5:1, Neonlampan 5 
och Neonlampan 2, 

vilket ska bestå

Markägaren ansvarar 
för genomförandet, x 
ska säkerställas med 
fastighetsbildningsse

rvitut, avtal reglerar 
kostnader 

Servitut kommer 
bildas, exploatören är 

ansvarig för 
genomförande

Bosgård 2:10 Elektroniken 3 Elektroniken 3 Idrottstränaren 2 Smedstad 1:21 Neonlampan 3 Banken 1

Lundsbrunns 
Träindustri AB Senioren Kb Senioren Kb Lejonfastigheter AB

Garnisonsfastigheter 
AB

Samfällighetsförening
en Möjetorp

Hsb 
Bostadsrättsförening 

Banken i Linköping

  

Bilaga F:7 



 

Fortsättning
2005-07-29 2005-07-29 2006-01-14 2006-03-09 2006-04-27 2006-07-12 2006-07-19

Småhusenhet, 
tomtmark till 

helårsbostad

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen 

bostäder

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen 

bostäder
Specialenhet, 
vårdbyggnad

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen lokaler

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen 

bostäder

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Samtliga Samtliga Samtliga Linköpings kommun Samtliga Linköpings kommun Samtliga

Bosgård 1:5 Innerstaden 1:2 Innerstaden 1:2 Valla  1:6 Valla  1:6 Ullstämma 5:1 Innerstaden 1:3

Linköpings Kommun Linköpings Kommun Linköpings Kommun Linköpings Kommun Linköpings Kommun Linköpings kommun Linköpings kommun

Lantbruksenhet, 
obebyggd

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad
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2006-10-25 2007-01-11 2007-05-01 2007-05-21 2007-06-28 2007-11-19

0580K-P1379 0580K-P1380 0580K-P1389 0580K-P1392 0580K-P1394 0580K-P1397

x x x1 x x x

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gångtrafik

Marken ska vara 
tillgänglig för 

gångtrafik till en fri 
höjd av 2,6 meter.

Marken skall vara tillgänglig för allmän 
gång- och cykeltrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Marken ska vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Ej lokaliserat kombinerat med u kombinerat med u

GA ska bildas för 
lokala gång- och 
cykelvägar inom 
kvartersmarken.

Ett befintligt 
avtalsservitut till 

förmån för 
kommunala 
fastigheten 

Innerstaden 1:2 f inns 
för gångväg under 
hushörnen och ska 

vara kvar. 

Kommunen ansöker 
om fastighetsbildning 

och bekostar. 
Exploatören bekostar 

inom kvartersmark

Exploatören ansvarar för 
genomförandet, servitut bör bildas. 

Servitut bör även bildas för gång- och 
cykeltrafik inom det resterande området 

av den blivande skafttomtentill 
Rättsmedicinalverket, inom det område 

som i detaljplanen markerats med x 
(den del som inte utgör leveransväg). 
För denna del bör kommunen ansvara 

för drif t och underhåll. Exploatören 
ansöker om fbl för allt som inte rör 

allmän plats. 

Fastighetsägare 
ansvarar för åtgärder 

på kvartersmark, 
berörda fä söker och 
bekostar servitut för 

gångväg

FÄ ansvarar för 
planens 

genomförande inom 
kvartersmark ett 

servitut ska bildas för 
gångtrafik till förmån 
för lämplig kommunal 
fastighet. Kommunen 

ansöker.

Livdragonen 1 Electriciteten 3 Östra Malmskogen 1:3 Smedstad 1:21
Bankeberg 14:101 

och  14:57

AB Stångåstaden

Bostadsrättsförening
en livsnjutaren i 

Linköping Linköpings kommun
Garnisonsfastigheter 

AB

Gustafsson, Set 
Torvald Joel; AB 

Stångåstaden

Lundsbrunns 
Träindustri AB Senioren Kb Senioren Kb Lejonfastigheter AB

Garnisonsfastigheter 
AB

Samfällighetsförening
en Möjetorp
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Fortsättning
2006-10-25 2007-01-11 2007-05-01 2007-05-21 2007-06-28 2007-11-19

Småhusenhet, tre 
eller f ler 

bostadsbyggnader

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen 

bostäder
Lantbruksenhet, bebyggd 

enbart med ekonomibyggnad
Hyreshusenhet, 

huvudsakligen lokaler

Hyreshusenhet, 
bostäder och lokaler;  

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen 

bostäder

Ja Nej

Nej, f inns ett 
avtalsservitut för 

gångväg Nej Nej Nej

samtliga

Västerberga 1:1 Innerstaden 1:2

Linköpings kommun Linköpings Kommun

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad   
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2007-11-21 2008-02-29 2008-07-01 2008-09-04 2008-09-04 2008-12-26

0580K-P1398 0580K-P1405 0580K-P1410 0580K-P1418 0580K-P1418 0580K-P1425

x x x x1 x2 x

Marken ska vara 
tillgänglig för  allmän 

gångtrafik

Marken ska vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gångtrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 
gångtrafik till en fri 
höjd av 3,5 meter

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik 
till en fri höjd av 5,5 

meter

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

komb. Med u och y komb. Med u

Ett servitut bildas på 
den mark som är 

markerad med x till 
förmån för 

kommunens fastighet 
Hackefors 5:15 norr 

om planområdet. 
Kommunen söker 

men LKF bekostar.
Befiontliga servitut 

ska tas bort. 

X-områden ska 
säkerställas med 

servitut. Exploatören 
bekostar fbl. 

Exploatören ansvarig 
för genomförande 

inom kvartersmarken.

X-områden ska 
säkerställas med 

servitut. Exploatören 
bekostar fbl. 

Exploatören ansvarig 
för genomförande 

inom kvartersmarken.

Genomgående och 
vid angränsande 

fastighet

Eliten 2 Nackknuten 1 och 2 Baggen 33 Eddan 11 Eddan 11 Idékretsen 4
Linköping 

Tinneröbyggaren ett 
ekonomisk förening

Lejonfastigheter AB; 
Linköpings 

domkyrkopastorat
Parkeringsaktiebolage

t Dukaten Eddan i Linköping AB Eddan i Linköping AB
Henry Ståhl 

fastigheter AB  
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Fortsättning
2007-11-21 2008-02-29 2008-07-01 2008-09-04 2008-09-04 2008-12-26

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen 

bostäder

Specialenhet, 
vårdbyggnad; 
Specialenhet, 

ecklesiastikbyggnad
Hyreshusenhet, 

tomtmark
Hyreshusenhet, 

tomtmark
Hyreshusenhet, 

huvudsakligen lokaler

Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Samtliga (kommun 
och framtida fä, ej 

exploatör) Samtliga

ägaren till Baggen 33, 
parkerings-AB 

Dukaten Eddan i Linköping AB Eddan i Linköping AB Linköpings kommun

Smedstad 1:4 Hackefors 5:15 Baggen 34 Innerstaden 1:2 Innerstaden 1:2 Lambohov 2:20

Linköpings Kommun Linköpings kommun BRF Baggen Linköpings Kommun Linköpings Kommun Linköpings Kommun

Lantbruksenhet, 
bebyggd

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen 

bostäder

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad  
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2009-05-12 2009-05-27 2009-05-27 2009-10-27 2009-10-27 2009-12-23

0580K-P1433 0580K-P1434 0580K-P1434 0580K-P1441 0580K-P1443 0580K-P1448

x x1 x2 x x x1

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gångtrafik

inom ett 3,0 meter 
brett område skall 
marken inom B3-

område vara 
tillgänglig för allmän 
gångtrafik från den 

gräns fram till 
områdesgränsen i 

öster

området får inte 
bebyggas på sätt 

som hindrar  fri sikt i 
jämnhöjd med 

angränsande gator till 
en höjd av 2,5 meter

marken skall vara 
tillgänglig för allmän 
gångtrafik till en fri 

höjd av minst 3,0 
meter

Marken skall vara 
tillgänglig för en 3 m 

bred allmän gång- 
och cykelväg. Ett 1 m 

högt staket ska 
avskilja gång- och 

cykelvägen från 
kraftverk och 

vattenområden.

Längs angränsande 
fastighet och väg

En smal gata rakt in i 
kvartersmark samt en 

större yta där en 
minst 3 m bred 

gångväg ska 
anläggas, mitt i 

kvartersmarken.

En smal gata rakt in i 
kvartersmark samt en 

större yta där en 
minst 3 m bred 

gångväg ska 
anläggas, mitt i 

kvartersmarken. Hushörn Hushörn
Genomgående gång- 

och cykelväg

Stora Sjögestad 20:1 Tandkronan 5 Tandkronan 3 Eternellen 22 Braxen 19 Hackefors 5:21
Östergötlands läns 

landsting
Botrygg fastigheter 

AB Botrygg småhus AB
Linköpings 

vandrarhem AB
Fastighets AB L E 

Lundberg
Tekniska verken i 

Linköping  
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Fortsättning
2009-05-12 2009-05-27 2009-05-27 2009-10-27 2009-10-27 2009-12-23

Lantbruksenhet
Specialenhet, 
skolbyggnad

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen lokaler

hyreshusenhet, 
huvudsakligen lokaler

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen lokaler

Elproduktionsenhet, 
vattenkraftverk

Ja Nej Nej Nej Nej Ja

Samtliga Samtliga

Heda 1:8 Hackefors 5:2

Linköpings Kommun Linköpings kommun

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad  
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2010-02-01 2010-11-30 2011-04-29

0580K-P1450 0580K-P1463 0580K-P1471

x1 x x

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 
gångtrafik till en fri 
höjd av 4,5 meter

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelväg 
rakt genom området

Litet område i 
anslutning till järnväg

Lång gcväg längs 
med angränsande 
fastighet samt rakt 

genom, i kombination 
med  g och u

Dansen 1 och 
Dansbanan 1 Gjuteriet 2 Tutebo 1:30

AB Stångåstaden för 
båda

Sankt kors 
fastighetsaktiebolag Lindella Infotech AB  
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Fortsättning
2010-02-01 2010-11-30 2011-04-29

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen 

bostäder och lokaler; 
Hyreshusenhet, 

huvudsakligen 
bostäder

Hyreshusenhet, 
huvudsakligen lokaler

Specialenhet, 
distributionsbyggnad

Ja Ja Ja

Samtliga Samtliga
Ägaren till Tutebo 

1:30

Innerstaden 1:8 Tornby 1:1 Tutebo 1:66

Linköpings kommun Linköpings kommun Linköpings kommun

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 
parkmark) samt 

Specialenhet, 
distrubitionsbyggnad

Lantbruksenhet, övrig 
mark utanför tätort
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G. Servitut för x-områden i Mjölby kommun 

 

Mjölby kommun
Laga kraft 2003-04-14 2003-05-19 2003-09-29 2004-05-25 2004-05-25

DP-nr. 28 B:7 08 53/B:5 D97 D98 D98

x-område x1 x x1 x1 (park) x1 (kvarter)

Finns exploateringsavtal i grunden? Nej Nej Nej Nej Nej

Utgörande för X
Marken skall vara 

tillgänglig för allmän 
gångtrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Lokaliserat eller i kombination?

På allmän plats natur

Minimaliska x 
placerade på allmän 

platsmark över 
parkering samt park

I Angränsing med 
intilliggande fastighet

Genomgående på 
kvartersmark för 
bostad samt på 

allmän plats mark för 
park

Genomgående på 
kvartersmark för 
bostad samt på 

allmän plats mark för 
park

Beskrivs x i 
genomförandebeskrivningen? Nej Nej Nej Nej Nej

Belastad fastighet

Mjölby kommun ges 
via lämplig fastighet 

rätt att utnyttja 
området x1 i planen 

för allmän gång- och 
cykeltrafik 

Nej, "Omlokalisering 
och ev. nybildnin av 

servitut och 
ledningsrätter"

Nej, "Omlokalisering 
och ev. nybildnin av 

servitut och 
ledningsrätter"

Vem är ägare till  den belastade 
fastigheten? Mjölby 40:8 Mjölby 40:6

Häradsvallen 1:153 
och Häradsvallen 

1:158 Veta 5:5 Veta 5:6
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Fortsättning
Laga kraft 2003-04-14 2003-05-19 2003-09-29 2004-05-25 2004-05-25

Vem ansökte? Samtliga

Dåvarande ägare för 
Veta 5:5, Vifolka 

Kyrkliga samfällighet
Vilken fastighet är servitutet knutet 
till? Viby-Olofstorp 4:4 Veta 5:5
Vem är ägare till den härskande 
fastigheten? Mjölby kommun Mjölby Kommun

Vad är den härskande fastighetens 
ändamål?

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 

parkmark)

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 

parkmark)

 

Bilaga G:2 



 

2005-10-03 2006-02-02 2006-04-24 2006-12-18 2007-06-19 2009-04-24

C163 E32 C165

x x x x

Nej Nej Ja Nej Ja Ja

Marken skall vara tillgänglig för 
allmän gång- och cykeltrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän gång- 

och cykeltrafik

Gång- och 
cykelvägar får 

anläggas

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gångtrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Marken skall vara 
tillgänglig för allmän 

gång- och cykeltrafik

Mitt i kvartersmark längsmed 
skolområde

Över parkområde - allmän 
plats!

Ja men hanteras som 
allmän plats, 
olokaliserat i 
parkområde

Olokaliserat på 
kvartersmark för C - 

Fritidshustomt som 
får omvandlas till 
centrumfunktion

Olokaliserat 
utspridfande över 
kvartersmark för 

bostad
Genom hela 

industriområde

Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Den del av Pilgården 1 som ligger 
inom allmän platsmark ska genom 

frgl överföras till kommunens 
exploateringsfastighet. Exploatören 

står för samtlioga åtgärder och 
kostnader inom kvartersmark, 

såsom kostnader för 
kvartersvägar. Kommunen bekostar 

utbyggnad av gång- och 
cykelvägar.

"Ett avtal eller 
överenskommelse som 
reglerar genomförande 

och eventuell f inansiering 
av gång- och cykelvägen 

upprättas mellan 
kommunen och vägverket 

när det blir aktuellt att 
bygga gång- och 

cykelvägen."

"Planförslaget 
innebär inte något 

behov av 
fastighetsbildning. 

Kommunen är 
huvudman.

"Nybildning av 
servitut inom de 

områden där planen 
anger".

"Mjölby kommun 
ansvarar för 

anläggande, drif t och 
underhåll av gång- 

och cykelväg.

Skattegården 1 Vallsberg 1:1 Mjölby 40:6 Mjölby 40:2 Hövitsmannen 5
Hageby 16:1; Hageby 

16:2; Skänninge 3:1

Bostadsbolaget i Mjölby AB Mjölby kommun Mjölby kommun Mjölby kommun
Bostadsbolaget i 

Mjölby AB

Mjölby kommun, 
Mjölby 

containertransporter 
aktiebolag; Mjölby 

kommun 
Hyreshusenhet, huvudsakligen 

bostäder
Industrienhet, övrig mark 

(gatu- och parkmark)

  
mark (gatu- och 

parkmark)

  
sport- och 

idrottsanläggningIndu

 
huvudsakligen 

bostäder

 
bebyggd enbart med 

ekonomibyggnad; 

Nej Nej Nej Nej Ja Nej  
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Fortsättning

2005-10-03 2006-02-02 2006-04-24 2006-12-18 2007-06-19 2009-04-24
ägaren av 

Hövitsmannen 5, 
Bostadsbolaget i 

Mjölby AB

Mjölby 40:1

Mjölby Kommun

Industrienhet, övrig 
mark (gatu- och 

parkmark)  
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