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Ägar- och förvaltningsfrågor vid detaljplanering; Exemplet Veddökilen 

I detaljplan ges möjlighet att införa bestämmelser kopplade till genomförandet som 

bestämmelser om fastighetsindelning, servitut och ledningsrätt samt 

gemensamhetsanläggning. Fastighetsindelningsbestämmelser ska framförallt användas när 

endast en lösning eftersträvas. Omvänt kan fastighetsindelningsbestämmelser vara ett 

hinder om alternativa lösningar är möjliga vid genomförandet 

 

Bostäder (B) 

Planbeskrivningen citat: 
”Längs Lerekilens västra strand föreslås småskalig bebyggelse i upp till två våningar för fritidsändamål. 

Bebyggelsen samlas i för Bohuslän typiska täta klungor nedanför bergen som en tydlig kontrast till den 

storslagna och orörda kusten. Gestaltning av området säkerställs genom prickad mark, exploateringstal, en 

högsta nockhöjd och bestämmelser om takvinkel. Fasadkulörerna är ljusa eller varma. Taket beläggs med 

takpannor, plåt solpaneler eller sedum. Lägsta golvnivå får vara 2,8 meter. Detta är 0,5 meter under det av 

länsstyrelsen rekommenderade 3,3 meter för permanent boende. Motivet för detta är att undvika höga 

grundmurar/plintar och för platsen främmande utfyllnader. Vid platsen där störst risk för översvämning finns, 

längs Lerekilens västra strand, föreslås att en lång mur kompletterar föreslaget gångstråk och bilväg. På så vis 

anser kommunen att risk för översvämning kan hanteras. Exploatören/exploatörer bör dock upplysas om risk 

för stigande vatten och framtida kostnader för återställande av byggnader och infrastruktur. Dessa kostnader 

bedöms dock vara väsentligt lägra än de som uppstår genom att följa ”Stigande vatten” i alla delar. 

Varje hus har en snävt avgränsad vistelseyta i anslutning till huset. Denna yta utgör husets 

hemfridszon. Övriga ytor inom kvarteret utgör gemensamma ytor för parkering, gångstråk 

mellan husen och för utevistelse. Dessa ytor förvaltas av husägarna men är i praktiken 

tillgängliga för såväl husägarna som allmänheten. Detaljplanens illustration redovisar de ytor 

som utgör husens hemfridszoner. (OBS storskaligt utsnitt av illustrationen) 

Husen kan ägas enskilt genom avstyckning, en avstyckning som innefattar den snävt 

avgränsade vistelseytan i anslutning till huset. Husen kan också ägas av en 

bostadsrättsförening, som upplåter bostadsrätt till enskild bostadsrättsinnehavare. 

Bostadsrätten ska innefatta den snävt avgränsade vistelseytan i anslutning till huset. 

Oavsett upplåtelseform, äganderätt eller bostadsrätt, kommer all kvartersmark med 

undantag för hemfridszonen i anslutning till husen vara gemensam. Det innebär att de 

alternativa upplåtelseformerna ger samma tillgänglighet för allmänheten inom kvarteren. 

 

KB-kvarter, (Kontor och bostäder)   

Planbeskrivningen citat: 
”Centralt i planområdet, på platsen för befintliga servicebyggnader, medges ett mindre 
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lägenhetshotell/vandrarhem/besöksanläggning. Byggnaden kan rymma cirka 30 rum för korttidsboende och 

ytor för matservering, café, reception mm. Byggnadens gestaltning följer den bohuslänska byggnadstraditionen 

till material, form och kulör. Detta innebär träfasader i ljus eller varm kulör och brutet tak med möjligheter till 

takkupor. Vertikal begränsning är högst 10,0 meter i nockhöjd. Taket beläggs med takpannor, plåt, solpaneler 

eller sedum” 

KB-kvarteret, som innesluter planområdets lägenhetshotell rymmer ca 30 hotellägenheter 

för korttidsboende samt ytor för matservering, café, reception mm. 

Kvarteret kan utgöra en eller två fastigheter. Bildas en fastighet för KB-kvarteret kan 

kvarteret ägas av ett separat bolag. Detta bolag kan upplåta driften av verksamheten till en 

lokal företagare. Denne företagare kan förutom driften av centralanläggningen även svara 

för driften av hamnen samt fritidsstugorna och ställplatserna för husbilar inom N-områdena. 

Det är omöjligt att redan under detaljplaneringen avgöra de ekonomiska förutsättningarna 

för drift och förvaltning av turistanläggningarna. Därför behöver fastighetsindelningen för 

turistanläggningarna ge utrymme för nybildning av fastigheter, som anpassas till en eller 

flera driftsenheter. Som alternativ till en driftsenhet kan separata driftsenheter skapas för 

centralanläggningen, hamnen och anläggningarna/husen inom N-kvarteren. 

Idag saknas dock ofta de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra en 

turistanläggning. En sätt för att säkerställa finansieringen av byggnationen är att låta KB-

kvarterets hotelldel utgöra separat 3D-fastighet. Denna fastighetsindelning kan skapa de 

nödvändiga ekonomiska förutsättningarna för att genomföra en turistanläggning då 

investeringskostnaderna sprids till flera investerare.  Två fastigheter bildas för KB-kvarteret, 

en för hotelldelen (3D) och en för matservering, café, reception mm (2D). Det är idag (dom i 

mark- och miljööverdomstolen 2015-06-15, P 7808-14) tillåtet att ägaren till byggnadens 

hotelldel är en bostadsrättsförening som upplåter hotellägenheterna som bostadsrätter. 

Genom långsiktiga avtal mellan bostadsrättshavarna och ägaren till receptionsfastigheten 

säkerställs korttidsuthyrning. Denna korttidsuthyrning regleras i bostadsrättsföreningens 

stadgar. (I Strömstad har regler införts som förhindrar ändring av reglerna för 

korttidsuthyrning) 

Fastighetsbildningen inom KB-kvarteret föreslås ge utrymme för fastighetsbildning av KB-

kvarteret i två fastigheter. Detta åstadkommes genom att inte införa någon 

fastighetsindelningsbestämmelse för KB-kvarteret. 

 

N-kvarter (friluftsliv, camping, mindre stugor) 

Planbeskrivningen, citat: 
”Norr och öster om Lerekilen medges fritidsverksamhet och parkering. Området utgörs dels av prickad mark och 

dels av ett antal avgränsande områden som medger uppförande av fritidsstugor och i enlighet med kommunens 

campingpolicy. Boyta per byggnad får inte överstiga 30 kvm och byggnadsyta får inte överstiga 35 kvm. 

Stugorna placeras för att skapa intressanta utblickar och läplatser. Delar av området är låglänt, med hänsyn till 

stigande vatten placeras inte färdigt golv lägre än 2,3 meter över havet. Detta är 0,5 meter under det av 

länsstyrelsen rekommenderade 2,8 meter för fritidsboende. Motivet för detta är att undvika höga 

grundmurar/plintar och för platsen främmande utfyllnader. Se stycket kring översvämning ovan. Friluftslivet 

tillgodoses genom at de strandnära ängarna mot Lerekilen blir aktivitetsytor för t.ex. sport, lek, strandliv mm” 
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N-kvarteret norr om Lerekilen omfattar 13 mindre fritidsstugor. N-kvarteret kan utgöra 

separat fastighet i det fall de 13 stugorna utgör en egen driftsenhet.  Mest troligt är att 

centralanläggningen och de 13 stugorna utgör en gemensam driftsenhet. Väljs bildandet av 

en 2D- och en 3D-fastighet för KB-kvarteret kommer sannolikt de 13 stugorna att tillhöra 

samma driftsenhet som centralanläggningens reception, matservering och café. En 

entomtsbestämmelse införs, som förhindrar en oönskad avstyckning av separata fastigheter 

för de 13 mindre fritidsstugorna.. 

N-kvarteret öster om Lereviken (egentligen två kvarter som avskiljs av gångväg) omfattar 31 

mindre fritidsstugor, ställplats för husbilar och parkering. Området innefattar förutom 

parkeringar större gemensamma ytor. Varje hus har en snävt avgränsad vistelseyta i 

anslutning till huset. Denna yta är de boendes hemfridszon. Alla övriga ytor för nyttjas 

gemensamt av de boende i fritidsstugorna. I praktiken är dessa övriga ytor tillgängliga för 

såväl de boende som allmänheten. Anordningar för lek och motion kan uppföras inom N-

kvarteret, som tillhör de boende. En entomtsbestämmelse kan införas, som förhindrar en 

oönskad avstyckning av separata fastigheter för de 31 mindre fritidsstugorna. 

Det östra N-kvarteret kan utgöra en fastighet som ägs av separat bolag. Detta bolag kan 

bygga ut områdets stugor, ställplats för husbilar och parkeringar. Bolaget kan upplåta driften 

av verksamheten till en lokal företagare. Det är troligt att en driftsansvarig svarar för både 

KB-kvarteret och N-kvarteret. En entomtsbestämmelse införs, som förhindrar en oönskad 

avstyckning av separata fastigheter för de 31 mindre fritidsstugorna. 

Hamn (V) 

Planbeskrivningen citat: 
”På västra sidan om inloppet till Lerekilen liksom på fastigheten Tanums-Åseröd 1:9, föreslås småbåtshamn 

med bryggor. Planen reglerar här i huvudsak redan pågående användning. Byggnader får ges en högsta 

nockhöjd mellan 6,5 och 8,5 meter över nollplan. Den högsta nockhöjden reglerar främst redan uppförda bodar. 

Byggnader anpassas för småskalig turistisk verksamhet och hamnverksamhet” 

Småbåtshamnen vid inloppet till Lerekilen utvecklas som gästhamn. En flyttning av en del av 

de fasta båtplatserna genomförs till den utvidgade hamnen på fastigheten Tanums-Åseröd 

1:9. Nya byggnader för hamnservicen tillskapas. 

 I hamnen på västra sidan om inloppet till Lereviken finns tolv befintliga sjöbodar. Hamnen 

föreslås förtätas med tolv byggnader med användningen sjöbodar, ateljéer och 

servicebyggnader. De befintliga sjöbodarna är privatägda. De nytillkommande sjöbodarna 

utgör förrådsbodar för de som använder småbåtshamnen. Genom att de nya bodarna 

rymmer förråd för flera båtägare kan transporter till hamnen minska väsentligt.  

Hamnen på västra sidan om inloppet till Lerekilen innehåller två kvarter. Kvarteren föreslås 

tillsammans utgöra en fastighet. Hamnens drift kan upplåtas till en lokal företagare. 

Alternativt kan ett driftbolag skapas som svarar för en större del av de verksamheter som 

skapas genom den nya detaljplanen.  En entomtsrbestämmelse införs som förhindrar en 

avstyckning av separat fastigheter för de nytillkommande tolv byggnaderna. 
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Lokalgata (Långesjövägen) 

Långesjövägen (Tanum Heljeröd ga:2)sträcker sig från allmänna vägen till kommunens 

badplats. I gemensamhetsanläggningen deltar 39 fastigheter. Genom omprövning 

(lantmäteriförrättning) genomförs en översyn av deltagande fastigheter. Erforderliga 

iståndsättningsåtgärder redovisas i detaljplanen.  

Övrig allmän plats (natur, övriga lokalgator, gångväg 1, gångväg 2, p-plats) 

Övrig allmän plats ställs iordning av exploatören. Ansvaret för genomförandet regleras i 

exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. En separat gemensamhetsanläggning 

bildas för förvaltningen. 

 

Öppet vattenområde (W1) 

Lerekilen iståndsätts. Iståndsättningsåtgärderna läggs fast i separat utredning. Förvaltningen 

av Lerekilen ingår i förvaltningen av ”övrig allmän plats”. 

 

Öppet vattenområde (W2) 

Det öppna vattenområdet med bryggor förvaltas gemensamt med 

småbåtshamnen/gästhamnen. 

 

Öppet vattenområde för friluftsbad (W3) 

Det öppna vattenområdet för friluftsbad förvaltas av markägaren, Tanums kommun 
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Illustration hemfridzon 

 

 Orienteringsfigur. Illustrerat område markerat med röd ruta. 


