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Uppdraget 

Uppdragets omfattning 

Motala kommun påbörjade under hösten 2016 ett planprogram för området Bromma, Kärsby och Djurkälla men 

också en detaljplan för del av Djurkälla. Kommunen har behov av att ta fram beslutsunderlag för vilket 

huvudmannaskap som ska prövas i detaljplanen och även förespråkas inom hela planprogrammet. 

. 

NAI Svefas rapport om huvudmannaskap ska grunda sig på de frågor som kommunen ställt: 

 Finns särskilda skäl för ett enskilt huvudmannaskap i Bromma, Kärsby och Djurkälla? 

 För-/nackdelar ur ett praktiskt och genomförandeperspektiv på kommunalt, enskilt samt delat 

huvudmannaskap 

 Bedömer ni att det blir någon värdeskillnad för fastigheterna i området beroende på val av 

huvudmannaskap och standard på vägar? I så fall ungefär hur mycket på en typfastighet om 1000 kvm 

med ett befintligt fritidshus på 80 kvm men med en byggrätt på 180 kvm samt kommunalt VA? 

 Vad för de olika alternativen med sig för påföljder? 

 En rekommendation från er vilket huvudmannaskap som är mest lämpat för området med dess 

förutsättningar? Vad säger erfarenheten? 

Uppdragsgivare 

Motala kommun genom Ida Dalhammer. 

Medverkande konsulter 

Uppdraget har utförts av Annika Kensén och Martin Larsson som även svarar för kvalitetssäkringen. 

Underlagsmaterial 

Motala kommun har tillhandahållit muntlig information om planprogramområdet i samband med startmötet som 

även innehöll ett besök i området. Vid startmötet deltog Ida Dalhammer och Emma Seidegren, Motala kommun, 

samt Annika Kensén, NAI Svefa. Kommunen har även tillhandahållit 

 Karta med detaljplaneområde och planprogramområde markerade 

 Programkarta, detaljplaneprogram Bromma, Kärsby och Djurkälla, samrådshandling 2008 

 Fastighetskarta, Djurkälla och Kärsby 

 Arbetsmaterial, ny detaljplan för Djurkälla 10:62 m fl 

 Gällande detaljplaner 

 

NAI Svefa har även hämtat information från fastighetsregistret samt översiktsplan för Motala 2006. 
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Lagstiftning 

Regler kring huvudmannaskapsfrågor finns i Plan- och bygglagen (PBL). Termen huvudmannaskap används 

inom den fysiska planeringen för att redovisa vem eller vilka som är ansvariga för att bygga och underhålla gator 

och andra allmänna platser. I det följande ges en kort översikt över de lagregler som berör ansvarsfördelningen 

mellan kommun och enskilda fastighetsägare i huvudmannaskapsfrågor. En detaljplan avgränsar tre 

huvudkategorier av områden: allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser kan vara 

vägar, gång- och cykelbanor, torg, grönområden etc som är avsedda för gemensamt behov. Huvudregeln enligt 

PBL 4:7 är att kommunen ska vara huvudman för allmän plats. Endast om det finns särskilda skäl kan enskilt 

huvudmannaskap användas. Särskilda skäl som lagstiftaren anger är bland annat fritidshusbebyggelse.  

Kommunalt huvudmannaskap 

Kommunalt huvudmannaskap betyder att det är kommunen som ska ställa i ordning gator och andra allmänna 

platser så att de kan användas för sina ändamål. Kommunen ska även sköta drift och underhåll. De allmänna 

platserna ska vara utförda på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med ortens sed och i övrigt följa planen vad gäller 

gatubredd, höjdlägen och utformning (PBL 6:18). Det betyder att kommunen ska hålla en likvärdig standard 

inom likartade planområden. När kommunen är huvudman har denne i enlighet med PBL:s regler skyldighet att 

bygga ut allmänna platser efterhand som bebyggelsen färdigställs i enlighet med detaljplanen. Kommunen har 

rätt att ta ut avgifter och gatukostnader från fastighetsägarna för anläggande av de allmänna platserna. Normalt 

inom områden med större exploatörer sker uttag av gatukostnader genom exploateringsavtal. Alternativt kan 

gatukostnader tas ut genom tillämpning av PBL:s regler om gatukostnadsutredningar. Gatukostnader är 

momsbefriade. Drift och underhåll finansieras via skattemedel. 

Enskilt huvudmannaskap  

Om kommunen inte ska vara huvudman för allmänna platser ska det anges i detaljplanen. Huvudmannaskapet 

ligger då istället på fastighetsägarna inom planområdet, som ansvarar både för att bygga och underhålla de 

allmänna platserna. Kommunen kan inte med en planbestämmelse ange vem som istället för kommunen ska vara 

huvudman för de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap. Frågan kan dock redovisas i 

planbeskrivningens genomförandedel. Huvudregeln är att kommunen ska svara för huvudmannaskapet i städer 

med permanentbostadsbebyggelse men huvudmannaskapet kan läggas ut på fastighetsägarna i mindre tätorter 

och områden med fritidsbebyggelse. Enskilt huvudmannaskap kan även användas om det är motiverat för att få 

en enhetlig förvaltning i ett större sammanhängande område. Vid närmare studier av de rättsfall som finns om 

huvudmannaskap är följande argument styrande huruvida domstolen har accepterat enskilt huvudmannaskap. 

Observera att listan inte ger någon heltäckande bild över hur domstolen dömer. 

 
 Avstånd från tätort 

 Enhetlig förvaltning jämfört med omgivande områden 

 Graden av offentlig service, skola, förskola, butik m m 

 Områdets karaktär - bevaras den i före detta fritidshusområden och beroende av hur många nya 
byggrätter tillskapas 

 Opinion i området 

 Området är utpekat i ÖP/FÖP som tätort/landsbygd/fritidshus  
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 Kommunalt ansvar vid enskilt huvudmannaskap genom bidrag etc. 

 Kommunen bidrar med viss finansiering och delar huvudmannaskapet på genomfartsgata eller 
motsvarade 

För allmänna platser med enskilt huvudmannaskap inrättas gemensamhetanläggning enligt anläggningslagen. I 

anläggningslagen finns även bestämmelser om underhåll av vägar och andra allmänna platser som har enskilt 

huvudmannaskap. 

Delat huvudmannaskap  

Från 2011 ges möjligheten att använda delat huvudmannaskap för att inom en och samma detaljplan kunna 

hantera allmänna platser av olika karaktär. Inom en och samma plan kan därmed vissa platser ha kommunalt 

huvudmannaskap medan andra kan ha enskilt huvudmannaskap. Denna möjlighet infördes som ett smidigare 

alternativ till uppdelning i flera detaljplaner. Erfarenheterna är så här långt begränsade. 

Rättsfall 

I ett avgörande från Krokoms kommun (MÖD 2012:44) har Mark- och miljööverdomstolen tagit ställning där 

kommunen med en tilläggsbestämmelse ändrat huvudmannaskapet i en plan från kommunalt till enskilt. 

Kommunen motiverade sitt val med behovet av en enhetlig förvaltning vilket domstolen ansåg inte enskilt 

utgjorde tillräckligt skäl. Dessförinnan hade kommunalt huvudmannaskap varit gällande i tjugo år.  

 

I två ytterligare avgöranden (MÖD 2013:3) har mark- och miljööverdomstolens domar gått åt olika håll i fråga 

om lämpligheten i att planlägga två områden med enskilt huvudmannaskap. De aktuella områdena ligger i 

Uppsala respektive Österåkers kommun och i båda fallen sköts gator och andra allmänna platser idag av 

samfällighetsföreningar. Domen angående området i Uppsala gick emot kommunen som överklagade mark- och 

miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen på grund av att särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap inte 

förelåg. I motiveringen framgår flera skäl till detta, främst att avståndet till tätorten endast är ca 6 km och att 

området i gällande översiktsplan ligger inom den så kallade ”stadsväven” vilken omfattar Uppsala tätort med 

närmsta omland, dessutom sker en omfattande utbyggnad av området med ca 350 nytillkommande byggrätter 

och ca 120 utökade byggrätter för befintliga fastigheter vilket kraftigt kommer att förändra områdets karaktär. 

De särskilda skäl som Uppsala kommun framfört om att få en mer enhetlig förvaltning då området i den äldre 

byggnadsplanen haft enskilt huvudmannaskap motiverar inte särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap i detta 

fall. 

 

I det andra fallet från Österåker med samma målnummer överklagar kommunen mark- och miljödomstolens 

beslut att upphäva detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen bifaller kommunens överklagan och bedömer att 

särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap föreligger. Skälen till bedömningen är att det aktuella planområdet 

ingår i ett större utvecklingsområde som totalt innefattar 35 detaljplaner varav 11 detaljplaner redan vunnit laga 

kraft. Redan i planprogrammet angavs att huvudmannaskapet för vägar skulle tillkomma de befintliga 

tomtägarföreningarna med undantag för en uppsamlingsgata genom området vilken kommunen skulle vara 

huvudman för. Kommunen ska även ansvara för utbyggnad av vatten- och avlopp inom hela området. Vidare 

anför domstolen att områdets ursprungliga karaktär i huvudsak bibehålls, avståndet till tätorten på ca 1 mil, 

avsaknaden av kommunalt bedrivna anläggningar, att det inte framkommit någon stark opinion bland de boende 

mot enskilt huvudmannaskap. Dessutom anser domstolen att det faktum att kommunen tar på sig 
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huvudmannaskapet för uppsamlingsgatan samt att kommunen anlägger kommunalt vatten- och avlopp talar för 

en lösning med enskilt huvudmannaskap. 

 

I ett avgörande i Norrtälje kommun (MÖD 2017-01-30, mål P 4815-16) upphävs Norrtälje kommuns beslut att 

anta detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 m fl. Det aktuella området har tidigare varit planlagt för 

fritidsändamål i byggnadsplan med enskilt huvudmannaskap för allmän plats. Bebyggelsen består idag av både 

fritidshus och hus för permanent boende. Syftet med detaljplanen var att området ska kunna utvecklas och 

omvandlas från ett fritidsområde till ett område där fler kan bo permanent. Områdets vägar och natur har tidigare 

skötts av samfällighetsförening, något som kommunen tycker ska kunna fortsätta. Detaljplanen anger att 

kommunen inte ska vara huvudman för allmän plats. Domen, som går emot kommunen och som medför att den 

antagna detaljplanen upphävs, motiveras bland annat av att planområdet är i fördjupad översiktsplan utpekat som 

expansionsområde för Rimbo tätort, avståndet till centrala Rimbo är knappt 2 km, området ska införlivas i det 

kommunala VA-området och att detaljplanen möjliggör samlad bebyggelse för permanenta bostäder. Planen 

anses innebära en utökning av tätorten för permanentboende. Kommunen har inte visat på särskilda skäl som 

motiverar avsteg från huvudregeln att kommunen ska vara huvudman för allmän plats. 

Genomförande 

En kommun har som huvudman rätt att lösa mark som enligt detaljplanen ska vara allmän plats (PBL 6:13). 

Kommunen ansvarar för att anlägga och underhålla de allmänna platserna. Kommunen kan genom en 

gatukostnadsutredning (PBL 6:24-27) ålägga fastighetsägarna att betala för anläggande eller förbättring av en 

gata eller annan allmän plats. Alternativt kan kommunen teckna exploateringsavtal (PBL 6:40) för att reglera och 

finansiera anläggandet av allmän plats och anläggningar för vatten och avlopp. Underhållet av den allmänna 

platsen måste kommunen däremot finansiera med skattemedel.  

 

Vid enskilt huvudmannaskap har fastighetsägarna motsvarande ansvar som kommunen har vid kommunalt 

huvudmannaskap. Genomförandet kan se olika ut beroende på vilka som är fastighetsägare. De rättsliga 

verktygen som används vid enskilt huvudmannaskap finns i anläggningslagen (AL). 

 

Lantmäteriet kan i en anläggningsförrättning besluta om upplåtelse av en särskild rätt till mark för allmän plats. 

Beslutet reglerar därutöver att fastighetsägarna gemensamt ska svara för utförande och drift av de allmänna 

platserna enligt andelstal. Därvid bildas även en samfällighetsförening som är den juridiska person som ansvarar 

för genomförandet. I praktiken kan det ofta finnas en större markägare som i rollen av exploatör genomför 

utbyggnad av allmänna platser och finansierar dem genom försäljning av byggklara eller bebyggda fastigheter. 

Anläggningsförrättningen blir då ett verktyg för att reglera upplåtelse och drift av de färdigställda allmänna 

platserna. 

Ekonomiska styrmedel 

En kommun har olika möjligheter att styra hur stora kostnaderna ska bli vid utbyggnad av gator och andra 

allmänna platser, detta gäller även för drift- och underhåll. Nedan redovisas vilka styrmedel en kommun kan 

använda sig av. 
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Gatukostnadsutredning 

Kommunens möjlighet att ta ut kostnader för anläggning och standardhöjning av gator och andra allmänna 

platser från fastighetsägarna inom ett område genom att upprätta gatukostnadsutredningar regleras i PBL 6 kap. 

Detta är en möjlighet som nyttjas endast av ett fåtal kommuner och då främst i expansiva storstadsregioner. 

Detta tillvägagångssätt erbjuder ingen möjlighet att ta ut kostnader för framtida drift- och underhåll utan endast 

för nyanläggande och standardhöjning. Möjligheten att finansiera utbyggnad av allmänna platser på detta sätt 

kan även vara en bra ingång i en diskussion med berörda sakägare, vid ett samråd exempelvis, för att beskriva 

olika scenarion och konsekvenser för fastighetsägare vid val av huvudmannaskap inom ett planområde. 

Bestämmelserna kring fördelning av kostnader kan även tillämpas i andra fall även om det inte upprättas en 

fullständig gatukostnadsutredning, exempelvis om flera fastighetsägare erhåller nya byggrätter inom ett 

planområde och kostnaderna för utbyggnad av allmän plats ska tas ut inom ramen för ett exploateringsavtal. 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal avser genomförande av en detaljplan avseende mark som inte ägs av kommunen. 

Förhandlingar om exploateringsavtal påbörjas ofta före eller i anslutning till att det kommunala 

detaljplanearbetet påbörjas. Avtalet ingås ofta strax innan eller i anslutning till att detaljplanen antas. 

Exploateringsavtalet upprättas i syfte att reglera överlåtelser av mark som behövs för att tillgodose behovet av 

allmänna platser samt finansiering av anläggandet av gator, vägar och andra allmänna platser samt anläggningar 

för vattenförsörjning och avlopp som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. 

Exploateringsavtalet kan även reglera kostnader utanför det aktuella planområdet, t ex nödvändiga avfarter eller 

andra investeringar i teknisk infrastruktur som är nödvändiga föra att genomföra detaljplanen. En 

fastighetsägares åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen. 

Tekniskt utförande 

En kommun kan påverka storleken och fördelningen av drift- och anläggningskostnader genom valet av tekniska 

lösningar. Exempel på det är exploateringar i storkvarter där lokalgator ersätts av infarter på kvartersmark. 

Dagvatten kan omhändertas lokalt i öppna diken, eller med slutna ledningar under mark. Lokalgator kan 

utformas med olika körbanebredd, med eller utan gångbana och belysning. 

 

En detaljplan innebär så gott som alltid delat ansvar mellan kommunen och fastighetsägarna även om 

huvudmannaskapet är kommunalt. Trafikytor på kvartersmark, som t ex skafttomter och gemensamma infarter, 

blir alltid fastighetsägarnas ansvar. Parkeringar kan anordnas både inom allmän plats och på kvartersmark. 

Genom att välja var och hur gemensamma anläggningar utförs och lokaliseras finns stora möjligheter att påverka 

utfallet. Det är inte alltid det sker medvetet och med full insyn i konsekvenserna för den enskilde. 

 

När en kommun samverkar med en privat exploatör regleras ofta valet av lösningar i ett exploateringsavtal. De 

färdiga anläggningarna överlämnas sedan till (de blivande) fastighetsägarna som inte haft kunskap eller 

möjlighet att ta del av avtalet.  

 

Bidrag 

Ekonomiskt stöd från samhället är ofta en förutsättning för att enskild väghållning ska fungera till rimlig kostnad 

för fastighetsägarna. Även om enskild väghållning normalt sker genom samverkan mellan flera fastighetsägare 

kan kostnaderna fort bli stora om man vill upprätthålla en bra standard på vägunderhållet. Med hänsyn till 
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rättviseperspektivet är det också rimligt att samhället bidrar till kostnaderna för enskild väghållning, eftersom 

alla innevånare betalar för kommunal väghållning oavsett bostadsort. 

 

Staten genom Trafikverket lämnar bidrag till enskilda väghållare. Grunden för bidraget är att sträckan måste vara 

minst 1 km till sista permanentboende. Oftast förutsätter Trafikverket att den enskilde väghållaren är en juridisk 

person (t ex en samfällighetsförening). Bidrag till driften lämnas med 60 % av den beräknade årliga kostnaden. 

Staten kan i vissa fall lämna bidrag även till periodiskt underhåll, t ex broar eller beläggningsarbeten. En 

förutsättning för det statliga bidraget är att vägarna hålls öppna för allmän trafik. Det finns dock ingen skyldighet 

för enskilda väghållare att ansöka om bidrag. 

 

Många kommuner lämnar egna driftbidrag till enskilda väghållare. Därutöver förekommer stöd genom att en 

kommun helt eller delvis tar över ansvaret för vissa vägar. Avsaknaden av regelverk gör att de kommunala 

stödformerna utgör en brokig flora. Vissa kommuner kopplar bidraget till det statliga bidraget medan andra 

lämnar bidrag även till väghållare utan statsbidrag.  

Tillgänglighet till allmän plats 

Vid kommunalt huvudmannaskap är det knappast något problem att avgränsa vilka som ska ha tillträde till 

allmänna platser. Kommunen företräder som huvudman alla medborgare och i begreppet allmänheten inryms 

både de som är bosatta i den aktuella kommunen och andra besökare. 

 

Vid enskilt huvudmannaskap är det däremot fastighetsägarna inom planområdet som ansvarar för utbyggnad och 

skötsel av allmänna platser. Den enskilde huvudmannen utses inte i detaljplanen utan det sker normalt i en 

lantmäteriförrättning. Fastighetsägarna som utses att dela på ansvaret utgör en anläggningssamfällighet enligt 

anläggningslagen. 

 

Frågan kan därför ställas om det är givet att även andra än denna grupp ska ha fritt tillträde till allmänna platser 

och sådana anläggningar som byggts där. För den enskilde kan det framstå som märkligt att både bekosta 

anläggningar i sitt eget område och samtidigt betala skatt medan utomstående fritt kan använda anläggningarna 

utan att betala något. I samband med planläggning används också valet av huvudmannaskap som ett ekonomiskt 

argument där en kommun kan beskyllas för att lägga över kostnader på enskilda genom att välja enskilt 

huvudmannaskap.  

 

Det finns olika synsätt på rätten för utomstående att använda sådana allmänna platser, från fri tillgång som vid 

kommunalt huvudmannaskap till att tillträde bara får ske på allemansrättsliga grunder. Någon tydlig rättslig 

reglering finns inte. Frågan har tagits upp i flera statliga utredningar, examensarbeten m m. I praktiken har man 

ofta efterlyst ett kommunalt engagemang för att inte anläggningssamfälligheten ska tvingas bekosta slitage som 

uppstår av allmänhetens användning. I utredningen om effektivare plangenomförande SOU 2012:91 fanns ett 

förslag som innebar att en kommun skulle kunna bli delaktig i en anläggningssamfällighet utan koppling till 

fastighet, för att garantera kostnader som beror på allmänhetens användning. I den ändring av PBL som 

genomfördes 2015-01-01 togs dock detta förslag bort. 

 

Bidrag till enskilda vägar är normalt förenade med villkor att vägen ska hållas öppen för allmän trafik. Det finns 

dock ingen skyldighet för en enskild väghållare att söka bidrag. Väljer väghållaren att inte söka bidrag finns 

följaktligen ingen möjlighet för staten eller kommunen att ställa krav på vägen ska hållas öppen för allmän trafik. 
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Förvaltningsfrågor 

Ett kommunalt huvudmannaskap kan innebära både för- och nackdelar för kommunen. Utifrån rapportens första 

del samt utifrån tidigare erfarenheter och utredningar kan följande redovisas vad gäller erfarenheter av 

kommunalt huvudmannaskap: 

 En stor fördel med ett kommunalt huvudmannaskap inom tätortsområden är att kommunen då kan erbjuda 

kommuninvånarna en likvärdig standard på gatunätet. Finns det flera olika enskilda väghållare inom en 

tätort blir det lätt en varierad standard på vägarna i områden som har likartad bebyggelsekaraktär. 

 Med ett kommunalt huvudmannaskap får kommunen ett stort inflytande på vägnätets utformning och kan 

dessutom lättare följa upp policys för trafiksäkerhet, miljö och krav på standard för olika typer av 

samhällsservice. 

 Det finns undantag men ofta är det en skillnad i standard mellan kommunala och enskilda vägar. I en 

vägförening är det medlemmarna som bestämmer vilken standard vägarna ska ha. Det vanligaste i en 

förening är att man inte anlägger en väg med högre standard än den man verkligen anser vara nödvändig 

för att klara de behov som föreningen har. När kommunen anlägger gator och andra allmänna platser har 

man däremot en skyldighet att ordna dem på ett ändamålsenligt sätt så att väghållning kan utföras så 

effektivt som möjligt. Allmänheten kan ofta ställa högre krav på kommunen vid val av standard då det ofta 

upplevs som att man själv inte är med och bekostar anläggandet, förutsatt att kommunen inte tar ut 

gatukostnader från fastighetsägarna. Detta är ofta anledningar till att anläggningskostnaderna ökar när 

huvudmannaskapet är kommunalt. 

 Omgivningens krav på drift och underhåll av en kommunal väg ökar vanligtvis jämfört med om det är ett 

enskilt förvaltande, vilket naturligtvis påverkar kommunens driftkostnader. 

 Ett kommunalt huvudmannaskap förenklar på många sätt genomförandet av en detaljplan, förutsatt att 

kommunen äger marken som omfattas av detaljplanen. Vid enskilt huvudmannaskap krävs att 

fastighetsägarna inom ett område engagerar sig och bildar en förening för att sedan genomföra planen. Det 

är då heller inte säkert att planen genomförs på det sätt som kommunen hade tänkt i samband med 

planläggningen. 

 

Framtiden för vägföreningar kan se lite olika ut beroende på var i landet de finns. Vissa vägföreningar är nöjda 

med det enskilda huvudmannaskapet medan andra föreningar gärna ser att kommunen tar över 

huvudmannaskapet.  

 

Det finns också skillnader mellan kommuners syn på huvudmannaskapsfrågan. Vissa kommuner vill ta över 

huvudmannaskapet för de enskilda vägarna medan andra hellre ser att befintliga eller vilande vägföreningar ska 

ta över huvudmannaskapet från kommunen. 

 

Det finns kommuner som under många år utfört driften och skötseln av enskilda vägar och vill nu successivt 

minska detta genom att överföra skötseln till föreningarna. 

 

Huvudmannaskapsfrågorna har fått en allt större betydelse för kommuner i landet i och med att många är 

tvingade att se över sina kostnader vad gäller anläggandet av nya vägar, drift och underhåll samt utbetalningar av 

bidrag. En kommun behöver inte betala ut kommunalt bidrag till de enskilda väghållarna men de flesta 

kommuner i landet gör ändå det.  
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Det finns stora skillnader mellan kommuner vad gäller huvudmannaskapsfrågan. Det som främste bedöms ha 

bidragit till skillnaderna är följande: 

 Befintlig struktur inom kommunen. Kommunsammanslagningar och ärvda förutsättningar bidrar till att 

kommunerna ser olika ut och därmed har olika förutsättningar. 

 Kommunens ekonomiska situation. 

 Den politiska viljan till att genomföra förändringar i kommunen. 

 Dialogen mellan kommunen, enskilda väghållare och allmänheten. 

 Samverkan mellan kommunens planerings-, plangenomförande- och tekniska förvaltningar. 

 Analys och policy. 

Värdepåverkan 

NAI Svefa bedömer att det inte finns någon definierbar värdepåverkan vid en jämförelse av 

fastighetsförsäljningar inom ett detaljplanelagt område med kommunalt huvudmannaskap jämfört med ett 

område med enskilt huvudmannaskap. Vägstandarden bedöms inte heller ha någon definierbar värdepåverkan. 

Vi bedömer att störst värdepåverkan på en fastighet är läget. Köparen har vid förvärvstillfället normalt inte 

sakkunskap i frågan kring vad huvudmannaskapsfrågan innebär. Det är oftast när småhusen är färdigbyggda i 

området och en samfällighetsförening/gemensamhetsanläggning bildas eller när man ringer kommunen och 

klagar på snöröjningen som köparen blir varse om vad det enskilda huvudmannaskapet innebär.  

 

Det som också bedöms ha stor värdepåverkan är om byggrätten förändras. Detta då i ett område som i detaljplan 

är ett fritidsområde med små byggrätter och där man i ny detaljplan ändrar till en större byggrätt som i större 

grad möjliggör permanentboende. Det går dock inte utan en vidare analys av detta säga hur stor värdepåverkan 

denna förändring generellt kan ge.  

 

Inom planprogramområdet finns en stor variation av standard och storlek på byggnaderna. Allt ifrån små äldre 

sommarstugor till moderna fritidshus med permanentstandard där nuvarande byggrätt utnyttjats maximalt. Även 

läget på tomterna varierar från strandtomter till tomter som ligger några hundra meter från stranden utan direkt 

strandkontakt. Sedan 2014 har det skett åtta fastighetsförsäljningar i området (bebyggda fastigheter) och där 

köpeskillingen varierar mellan 1 250 000 kr och 2 700 000 kr. 

 

Slutsatsen är att störst värdepåverkan sker vid den utökade byggrätten och inte beroende på huvudmannaskapet 

eller vägstandarden. 

Förutsättningar 

Allmänna och enskilda vägar 

Riksväg 50 samt länsväg 1080 Lemundavägen ingår i den statliga väghållningen. Övriga vägar inom 

planprogramområdet är enskilda vägar. För vissa av de enskilda vägarna har bildats gemensamhetsanläggning 

som förvaltas av samfällighetsförening. 
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Kommunalt bidrag till enskilda vägar 

Motala kommun betalar ut bidrag till enskilda vägar. Krav för att få bidrag är att statligt bidrag utgår för den 

aktuella vägen. Bidraget storlek är 10 % av det statliga bidraget som betalas ut från Trafikverket. Översyn av 

riktlinjer för bidrag pågår. 

VA 

Området ligger utanför verksamhetsområde för VA. Motala kommuns vattenledning går från anslutningspunkt 

vid RV50 och västerut genom Kärsby till Djurkälla. Ledningsrätt akt 0583K-5283. Flera gemensamhets-

anläggningar är anslutna till vattenledningen och de flesta fastigheterna i området är anslutna till någon av 

gemensamhetsanläggningarna och har därigenom tillgång till kommunalt vatten. 

Riktlinjer för exploateringsavtal och för kommunala markanvisningar 

Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 2016-02-08. Riktlinjer för exploateringsavtal gäller då det avser 

planläggning och exploatering av mark som inte ägs av kommunen. Utgångspunkten är att exploatören ska 

bekosta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna genomföra detaljplanen. Utförande av allmän plats ska följa 

kommunens standard.  

 

Riktlinjerna för markanvisning gäller då det är kommunen som är ägare av marken som ska exploateras. I detta 

fall anges att byggherren bekostar åtgärder på allmän plats i relation till hur stor nytta byggherren har av 

detaljplanen. 

Detaljplan för fritidsbebyggelse Pariserviken, Råssnäs 2010 

För att få en bild av hur man hanterat huvudmannaskapsfrågan och utbyggnadskostnader av gata och VA tidigare 

i Motala så har ett exempel från Pariserviken, Råssnäs från 2010 studerats. Området omfattades av stadsplan från 

1962. När stadsplanen togs fram planlades de aktuella privatägda fritidshustomterna som parkmark (allmän 

plats). Avsikten var att fastigheterna skulle lösas in och bli en del av Råssnäs friluftsområde. Marken skulle 

därmed göras tillgänglig för allmänheten. Detta skedde dock inte varför man i den kommunomfattande 

översiktsplanen från 2006 tog ställning till att inlösen av dessa fastigheter inte längre var aktuell och att en 

detaljplan som befäster fastigheternas användning för fritidsboende skulle tas fram. 

 

Enligt den nya detaljplanen är kommunen huvudman för allmänna plats och svarar för skötsel och underhåll av 

denna. Planerad gatuförstärkning bekostas den av berörda fastighetsägare inom planområdet. Även belysning 

iordningsställs på bekostnad av fastighetsägare i området. Avtal om detta träffades med fastighetsägarna. Någon 

särskild avgift för detaljplanen togs inte ut i samband med planarbetet. Planavgift ska i stället tas ut i samband 

med bygglov och bygganmälan. 

 

Kommunen är huvudman för det allmänna VA-nätet. Fastigheterna anslöts till det kommunala VA-nätet efter 

erforderlig nätutbyggnad. Anslutningsavgift betalades av fastighetsägarna enligt gällande taxa. Till 

anslutningskostnaderna tillkommer kostnader som respektive fastighetsägare betalaar för indragning av 
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ledningar från servisanslutningen till byggnaden. Dagvatten ska så långt som möjligt tas om hand inom den egna 

tomten. 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan (ÖP) antogs av kommunfullmäktige 2006. Kommunen har beslutat att en ny 

översiktsplan ska tas fram. 

 

Enligt gällande ÖP beskrivs utredningsområdet som ett område i stadens närhet med stort bebyggelsetryck. 

Exploatering ska prövas i detaljplan för att säkerställa att stadens fortsatta utbyggnad sker på ett rimligt sätt. 

Området ligger ca 5 km från Motala station och utanför den befintliga tätortsstrukturen men bedöms på sikt ingå 

den tätortens utbredning och avgränsning. Planeringen ska ge underlag för utbyggnad av gång- och cykelväg till 

området. 

 

 

 

 

 

ÖP – karta Motala kommun 

 

 

 

 

 

ÖP – Motala tätort 
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ÖP – 3 km och 5 km radie från tågstationen ÖP – tätortens utbredning och avgränsning 

Planprogram 

Arbetet med planprogrammet inleddes 2008. Det var innan RV 50 byggdes om. Nystart med planprogramarbetet 

har inletts under 2016 med öppet hus. Programområdet bedöms på sikt eventuellt kunna innehålla 200-300 nya 

bostäder. Befintliga fastigheter avses kunna få utökade byggrätter och därmed bli mer lämpade för permanent 

boende. Nya bostäder och fler permanent boende kommer att medföra mer trafik. Sannolikt kommer det behövas 

en ny trafikplats vid RV 50 för att klara den ökade trafiken till området. En ny gata som binder ihop Kärsby och 

Djurkälla kan också bli aktuellt. 

 

Parallellt med planprogramarbetet pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan för Djurkälla. Detaljplanen 

kommer även att omfatta ett område norr om LV 1080 som kommunen nyligen köpt. Områdets karaktär samt 

fastighetsägarnas vilja kommer att påverka planprogrammet och detaljplanen. 

 

 
Samrådshandling 2008 
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Detaljplan för Djurkälla 10:62 

En detaljplan för Djurkälla 10:62 m.fl. har påbörjats (område 9 och 10 i samrådshandling 2008 ovan). 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra omvandling till permanentbostäder från fritidshusbebyggelse. Detaljplanen 

syftar även till att möjliggöra nybyggnad av småhusbebyggelse för friliggande villor i området Djurkälla. 

Detaljplanens avgränsning och därmed bostadsområdets omfattning får bestämmas med utgångspunkt i de 

förutsättningar som identifieras som begränsande faktorer. Kommunen avser att sanera bland enskilda avlopp i 

området genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten. Detta kommer att minska risken för påverkan på 

Vättern som riksintresse och dricksvattentäkt. Planavtal har tecknats med markägaren för området angående 

förtätning med nya tomter. För befintlig bebyggelse gäller att den dag bygglov söks för permanentbostad 

kommer en planavgift att ingå i bygglovsavgiften som täcker kostnaderna för planläggningen. 

 

Detaljplanen förs fram samtidigt som kommunen återupptar arbetet med planprogrammet för Bromma, 

Kärsby och Djurkälla. 

 

 
    Planprogramområde Detaljplaneområde 

Djurkälla 

Inom Djurkälla (område 9) finns ett 80-tal befintliga bostäder, både fritidshus och permanentboende. Enligt 

gällande detaljplaner (byggnadsplaner) får tomt bebyggas med max 80 kvm. 

 

Ett 30-tal nya tomter planeras i anslutning till befintligt fritidshusområde söder om LV 1086 samt ett antal nya 

tomter på den norra sidan av vägen (område 10). Detaljplanearbete pågår parallellt med planprogrammet. Syftet 

med detaljplanen är även att utöka byggrätten för befintliga fastigheter och skapa ett gatunät med en standard 

som krävs för t ex sophämtning. 

 

Avloppsfrågan i området är idag löst med enskilda anläggningar. Kommunen avser att utöka verksamhetsområde 

för VA när det finns en ny detaljplan för området. Det finns önskemål om att dagvatten inte ska ingå i 

verksamhetsområdet. 
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Västra delområdet 

Parkmark, vägar och vattenområde ägs gemensamt av de 31 

fastigheterna i området (samfälligheten Djurkälla s:16). En 

gemensamhetsanläggning (Djurkälla ga:1) har bildats för 

samfällighetens utförande och drift. Deltagande fastigheter i 

gemensamhetsanläggningen är samma fastigheter som äger andel i 

samfälligheten. Djurkälla ga:1 förvaltas av Djurkälla 

stugsamfällighetsförening. 

 

Fastigheterna i området har en gemensam anslutningspunkt till 

kommunens vattenledning. Från anslutningspunkten finns en 

gemensamhetsanläggning (Djurkälla ga:20) för vattenledningar med 

tillbehör som sträcker sig fram till tomtgräns för respektive deltagande 

fastighet (31 st). Djurkälla ga:20 förvaltas av Djurkälla västra 

samfällighetsförening. 

 

Östra delområdet 

Inom området finns ett 50-tal byggnader, de flesta ligger på avstyckade fastigheter och ett mindre antal ligger på 

ofri grund/arrendetomter. Det finns ingen registrerad gemensamhetsanläggning som ansvarar för allmän plats 

(gator och parkmark). Gatorna är inte fullt utbyggda enligt detaljplanen. Bland annat saknas anslutningen mellan 

Djurkälla och Kärsby. I samband med avstyckning av tre tomter 2012 konstaterar förrättningslantmätaren att 

väghållningen sker på frivillig grund och att rättslig reglering av vägfrågan bör ske i separat ordning. 

Huvudgatan utgörs av en samfällighet, Djurkälla s:12, avsatt vid laga skifte, med tretton delägande fastigheter. 

De flesta avstyckade fastigheterna har servitutsrätt att använda vägen. Enligt uppgift sköts vägen av ägaren till 

stamfastigheten Djurkälla 10:62. 

 

Fastigheterna i området har en gemensam anslutningspunkt till kommunen vattenledning. Från 

anslutningspunkten finns en gemensamhetsanläggning (Djurkälla ga:21) för vattenledningar med tillbehör som 

sträcker sig fram till tomtgräns för respektive deltagande fastighet (35 st). Djurkälla ga:21 förvaltas av Djurkälla 

östra vattensamfällighetsförening. 

Kärsby 

Inom Kärsby (område 7 och 8) finns en ridanläggning samt ett 30-tal avstyckade fastigheter och ett mindre antal 

arrendetomter. Byggrätten är begränsad till 80 kvm per fastighet/tomtplats. 

 

I samband med avstyckning av 26 arrendetomter år 2003 konstaterade förrättningslantmätaren att 

styckningslotterna har faktisk tillgång till väg och kan nå allmän väg endast genom att köra över Kärsby 1:7. 

Ägaren av Kärsby 1:7 sa sig svara för vägunderhållet en tid framöver. Det bedömdes dock på sikt att vägfrågan 

lämpligast löses genom att en gemensamhetsanläggning bildas. Det finns idag ingen registrerad 

gemensamhetsanläggning för vägen. 
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Gatorna är inte fullt utbyggda enligt detaljplanen. Bland annat saknas anslutningen mellan Kärsby och Djurkälla 

som planen anger. 

 

Tre fastigheter i området har anslutit sig gemensamt till kommunens vattenledning. Gemensamhetsanläggning är 

inrättad för detta. 

 

Vid planering av ny bebyggelse måste hänsyn tas bland annat till höga naturvärden vid Kärsbyån och 

skyddsavstånd måste finnas mellan bostäder och ridanläggningen. 

Bromma 

Området (1) består av drygt 100 fastigheter. Bebyggelsen är blandad med allt från enklare fritidshus till modernt 

permanentboende. Byggrätterna är begränsade till max 80 kvm huvudbyggnad och 30 kvm uthus.  

 

År 2008 bildades fyra gemensamhetsanläggningar (Bromma ga:1, ga:2, ga:3 och ga:4) i området för att reglera 

drift och underhåll av allmänna platser samt en båtplats. Samtliga gemensamhetsanläggningarna förvaltas av 

Bromma samfällighetsförening. 

 

När detaljplanen upprättades år 2003 hade kommunen beslutat att bygga ut VA i området. Området är numera 

anslutet till kommunalt VA. 

 

Förtätning av bebyggelsen kan komma att ske. Viss ny bebyggelse prövas för områdena 4 och 5 nordväst om 

befintlig bebyggelse. Höga naturvärden kan medföra tätare exploatering inom vissa delar medan andra delar 

lämnas orörda. 

Bedömning 

Planprogramområdet ligger ca 5 km från Motala tågstation och utgör en del av den växande tätorten Motala. 

Genom att i detaljplan utöka byggrätterna ges förutsättningar för att området omvandlas från fritidshusområde 

till ett område för permanentboende. Inom planprogramområdet finns idag ca 200 bostäder. Nya detaljplaner kan 

göra att antalet bostäder fördubblas. Vägstandarden är idag enkel. Behov finns att höja standarden bl a med 

hänsyn till att sopbilar ska kunna trafikera området. Ny avfart från RV 50 kan bli aktuell och nya gång- och 

cykelvägar in till tätorten planeras. Den ökade befolkningen i området medför att även annan kommunal service 

måste utökas i området. Det kan t ex handla om ny förskola. 

 

Kommunen avser att utöka verksamhetsområdet för VA. Kommunens skyldighet uppkommer om det med 

hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten eller avlopp i ett större sammanhang 

för befintlig eller blivande bebyggelse. Med större sammanhang menas enligt praxis samlad bebyggelse om ca 

20 – 30 hus.  

 

Inom vissa delar av området finns idag en fungerande förvaltning av allmän plats samtidigt gör den enskilda 

förvaltningen att allmänhetens tillträde kan begränsas.  
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En av de frågor som denna rapport fokuserar på är om det finns särskilda skäl för ett enskilt huvudmannaskap i 

Bromma, Kärsby och Djurkälla. Mot bakgrund av de rättsfall som studerats och de argument som framförts i 

domarna gällande särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap samt de förutsättningar som nu är kända inom 

planprogramområdet, har NAI Svefa gjort nedanstående bedömning gällande planprogramområdet Bromma, 

Kärsby och Djurkälla. Observera att tabellen inte utgör en heltäckande bild av hur domstolen dömer. 

 

 

Argument för enskilt 

huvudmannaskap 

Förutsättningar inom planprogramområdet Utgör skäl för enskilt 

huvudmannaskap 

Avstånd från tätort Ca 5 km från Motala tågstation Nej, ligger nära tätorten. 

Enhetlig förvaltning jämfört med 

omgivande områden 

Splittrad förvaltning idag, både ga och andra 

privata informella lösningar.  

Vissa delområden som har en fungerande 

förvaltning. 

Nej, splittrad förvaltning. 

 

Ja, inom vissa 

delområden. 

Graden av offentlig service, skola, 

förskola, butik m m 

Finns inget f n i området. Nya och fler 

permanentbostäder medför ökat krav på 

offentlig service, trafiksäkerhet, tillgänglighet, 

gatustandard etc. 

Nej, behov av mer 

offentlig service när 

bebyggelsen utökas. 

Områdets karaktär - bevaras den i 

f d fritidshusområden och hur 

många nya byggrätter tillskapas 

 

Drygt 200 bostäder idag. Antalet bostäder i 

området kan fördubblas. Nya och större 

byggrätter medför ökad andel permanent 

boende.  

Nej, området omvandlas 

från fritidhusområde till 

att bli ett område för 

permanentboende.  

Fördubbling av antalet 

bostäder. 

Opinion i området De som idag har en fungerande förvaltning 

inom sitt område kanske tycker att de vill 

behålla som det är idag. 

Ja, eventuellt inom vissa 

delområden kan man 

vilja behålla den enskilda 

väghållningen. 

Området är utpekat i ÖP/FÖP som 

tätort/landsbygd/fritidshus  

Området ligger utanför den befintliga 

tätortsstrukturen men bedöms på sikt ingå i 

tätortens utbredning och avgränsning. 

Nej, området blir en del 

av tätorten. 

Kommunalt ansvar vid enskilt 

huvudmannaskap genom bidrag etc 

Motala kommun betalar ut bidrag till enskilda 

vägar.  

Ja, kommunen betalar ut 

bidrag. 

Kommunen bidrar med viss 

finansiering och delar 

huvudmannaskapet på 

genomfartsgata eller motsvarade 

Skulle kunna vara ett alternativ att kommunen 

ansvarar för huvudstrukturen av gatorna samt 

de allmän platser som ska vara tillgängliga för 

allmänheten. 

Ja, eventuellt ett 

alternativ. 
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Rekommendation 

NAI Svefas rekommendation är att huvudinriktningen i samband med planering för ny bebyggelse inom 

Bromma, Kärsby och Djurkälla är att kommunen är huvudman för allmän plats. Bedömningen är att det 

sammantaget inte finns särskilda skäl som motiverar att frångå huvudregeln i PBL som säger att kommunen ska 

vara huvudman för allmän plats. 

 

Kommunen rekommenderas även att genomföra noggranna analyser av förutsättningarna vad avser ekonomi, 

finansiering och genomförbarhet samt att kommunicera detta med alla berörda. 

 

I det fall det visar sig att opinionen i ett område starkt motsätter sig kommunalt huvudmannaskap kan det prövas 

om det kan vara lämpligt med enskilt huvudmannaskap inom ett avgränsade område. Motiv för att frångå 

huvudinriktningen kan då t ex vara  

 att området är väl avgränsat och kan ansluta till det kommunala gatunätet på ett bra sätt 

 att området idag har en väl fungerande förvaltning  

 att det finns tydligt stöd för enskilt huvudmannaskap från samtliga berörda i det aktuella området 

 att allmänhetens behov kan säkerställas 

Den risk som kommunen tar är dock att om beslut att anta detaljplan med enskilt huvudmannaskap överklagas 

(det räcker med att en fastighetsägare överklagar) så kan domstolen döma att planen upphävs. 

Konsekvenser 

Nedan sammanfattas de huvudsakliga konsekvenserna för kommunen, allmänheten och den enskilde om 

rekommendationen ovan genomförs. 

Kommunen 

Området får en likvärdig standard på gator och andra allmänna platser och standarden är anpassad till rådande 

omständigheter för att uppnå framkomlighet, trafiksäkerhet och ett kostnadseffektivt anläggande. 

 

Analyser av ekonomi och genomförbarhet i tidigt skede ger tydligare struktur i exploaterings- och 

omvandlingsprojektet med större chans till genomförbarhet och förutsättningar för en smidigare planprocess. 

Allmänheten 

Allmänhetens tillträde till områden och anläggningar säkerställs och risken för konflikt med enskilda 

gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar minskas. 

 

Kommunens standard gäller för gator och andra allmänna platser där trafiksäkerhet, framkomlighet och 

kostnader för utbyggnad är viktiga faktorer. 

Den enskilda 

Den enskilda garanteras så långt det är möjligt en likvärdig behandling som övriga kommuninnevånare gällande 

ekonomiska åtaganden och ansvar för gator och andra allmänna platser. 


