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Samrådsyttrande avseende fastighetsreglering berörande
Västerbodarna 1:16, 1:30, 1:33, 1:36 och 1:58 m.fl.
Lantmäteriets ärende O172337 (Reviderad)
Lantmäterimyndigheten har gett Samhällsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig
över rubricerad åtgärd med beaktande av strandskyddsbestämmelserna och
framtida planläggning på den fastighetsindelning som Lantmäteriet preliminärt har
bedömt som genomförbar.
Bakgrunden till inkommen remiss är att Stiftelsen Apotekaren Fredrik Mossbergs
donation har ansökt om fastighetsreglering hos Lantmäteriet berörande ovan
nämnda fastigheter i Västra Bodarna, Alingsås kommun. Inom fastigheterna finns
det ett femtiotal arrenden som ska styckas av. Lantmäteriet har tagit fram ett
samrådsförslag som Samhällsbyggnadsnämnden nu yttrar sig över (denna
handling).

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande
Västra Bodarna omfattas av mycket höga kulturhistoriska värden som beskrivs i
kommunens kulturmiljöprogram (KMP), antagen av kommunfullmäktige i april 2018.
Större delen av berört område omfattas dessutom av strandskyddsbestämmelser
som regleras i Miljöbalken (MB) 7 kap. Området är vackert beläget vid sjön Mjörn
och därför finns stora värden för rekreation att ta hänsyn till. Avvägningar har gjorts
mellan olika intressen i den fördjupade översiktsplanen för Västra Bodarna (FÖP),
antagen av kommunfullmäktige i mars 2014. Utöver allmänna intressen finns
enskilda intressen genom både arrendatorer och Mossbergska Stiftelsen som
önskar att fastighetsregleringen ska ske så långt som möjligt efter deras önskemål.
Dessa intressen behöver också inkluderas i bedömningen kring markens lämplighet.
Andra aspekter att ta hänsyn till är skötsel. Det är viktigt att mark som lämnas
utanför fastighetsindelningen kan nyttjas, ägas och därmed skötas på ett
ändamålsenligt vis.
Samhällsbyggnadsnämnden gör i denna skrivelse avvägningar mellan allmänna och
enskilda intressen för att helheten ska bli väl avvägd och hållbar över tid. Detta
enligt Plan- och bygglagen ( PBL) 2 kap 1§.
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Utgångspunkter
Nedan anges viktiga utgångspunkter som ligger till grund för yttrandet. Det är
principer som Samhällsbyggnadsnämnden anser vara viktiga att Lantmäteriet tar
hänsyn till i aktuell fastighetsreglering. Dessa principer är;
1. Kulturhistoria
Västra Bodarna är välbevarad sedan tiden kring 1920-talet. Luftigheten, lummigheten, de smala gatorna, stenmurarna, de öppna vyerna samt de välbevarade husen
och miljöerna vittnar om en tid när de välbärgade göteborgarna flyttade ut till Västra
Bodarna för att leva det goda hälsosamma livet under helger och sommarhalvår.
Naturligtvis stod dessa hus ofta på väl tilltagna tomter, vilka finns kvar än idag. Det
låg i tiden att låta delar av tomten utgöra park eller naturmark i anslutning till sin bostad. Tomtindelningen är en avgörande del i Västra Bodarnas unika miljö. Skulle
avstyckningar göras för snäva finns stor risk att läsbarheten i kulturmiljön blir suddig
och svår att läsa av. Det skulle vara mycket ogynnsamt för Västra Bodarnas unika
karaktär och utveckling.
Tomtindelningen är tydlig i området och Samhällsbyggnadsnämnden önskar att
området i mångt och mycket är kvar som det är även efter genomförd
fastighetsreglering. Många av stenmurarna omfamnar tomterna och dess läge i
tomtgräns bidrar till att de både sköts och framhävs då vegetation röjs bort. På så
vis riskerar inte naturen ta över som den annars skulle ha gjort. Ligger inte
stenmurarna kvar i tomtgräns tappas förståelen för den historiska strukturen och för
Västra Bodarnas framväxt.
Lantmäteriet skriver på sid 2 i samrådshandlingen följande; ”Många av arrendeområdena har en väl tilltagen storlek utifrån nyttjandet som fritidsbostad och sedermera
åretruntbostad för många av arrendena. Detta karakteriserar Västerbodarna. Lantmäteriet har inte möjlighet att ta annan hänsyn till detta än vad som är lovligt i anspråkstaget enligt strandskyddsbestämmelserna och vad fastighetsbildningslagen
medgiver.”
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig frågande till varför bevarandet av kulturmiljön
inte ges större utrymme i samrådsförslaget och undrar var och vad i rådande lagstiftning det är angivet att enbart i anspråkstagen mark får lov att ingå i styckningslotterna. Fastighetsbildningslagen 3 kap. 3§ anger att ingen fastighetsbildning får
ske som försvårar områdets ändamålsenliga användning. En grundsten i områdets
identitet är den värdefulla kulturmiljön och genom att inte visa tillräckligt stor hänsyn
till den riskerar orten att utvecklas i fel riktning.
2. Fördjupad översiktsplan
I mars 2014 antog kommunfullmäktige FÖP Västra Bodarna, vilket är en fördjupad
översiktsplan för orten. Den har tagits fram i en demokratisk planprocess i enlighet
med Plan- och bygglagen (PBL). En fördjupad översiktsplan ska vara rådgivande för
den fysiska planeringen och därför ligger den nu som underlag till
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande. I en fördjupad översiktsplan tar man ett
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helhetsgrepp och gör olika avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.
Slutresultatet antas av kommunfullmäktige. Det är viktigt att intentionerna i den
fördjupade översiktsplanen följs upp i Lantmäteriets arbete för att säkra att Västra
Bodarnas utveckling ska ske på det sätt som Alingsås kommun förordar och har
tagit ett gemensamt beslut kring
Sammanfattningsvis är det angivet i den fördjupade översiktsplanen att den
kulturhistorska miljön ska bevaras och att den utgör en grund för områdets
utveckling. De stora sammanhängande grönytorna är utpekade och viktiga för att
orten även fortsättningsvis ska andas friskhet och lummighet. Jordbruksmarken ska
fortsätta hållas öppen. Rekreationstråken, såsom strandspromenaderna, ska
utvecklas genom att bli fler. Sjön ska inte enbart komma de boende till gagn utan
allmänheten ska få ökad möjlighet att komma nära vattnet på fler platser än de som
idag finns tillgängliga.
Den fördjupade översiktsplanen innehåller beskrivande text och olika kartor som
visar hur orten lämpligast bevaras och utvecklas. Ingen karta är mer rådgivande än
någon annan och inget textavsnitt är viktigare än något annat. Att inte ta hänsyn till
den fördjupade översiktsplanen skulle vara att negligera kommunens vilja och
intentioner för ortens framtida utveckling. Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt
på att Lantmäteriet i mångt och mycket har tagit hänsyn till den fördjupade
översiktsplanens intentioner, särskilt när det gäller det allmänna intresset som
rekreation. Samhällsbyggnadsnämnden vill dock att Lantmäteriet tar mer hänsyn till
kulturmiljön, vilket är ett annat allmänt intresse som också behöver beaktas.
Samhällsbyggnadsnämnden menar att dessa intressen går att förena och försöker
tydliggöra det i bilaga 1-3 i detta samrådsyttrande.
3. Strandpromenad
I den fördjupade översiktsplanen finns viktiga rekreationsstråk utpekade, däribland
strandpromenader. Någon är befintlig och ett par av dem är framtida. De framtida
strandpromenaderna är inte lika tillgängliga som den befintliga. Dock är de inte
mindre viktiga för det.
Samhällsbyggnadsnämnden tar hänsyn till den fördjupade översiktsplanens
viljeyttringar för orten och anser därför att styckningslotterna inte ska sträcka sig ner
till strandslinjen på alla de ställen som arrendatorerna och Mossbergska Stiftelsen
önskar. Allemansrätten gör att allmänheten kan vistas på privat mark. Det gäller så
länge allmänheten inte stör eller förstör. Det är en rätt som är unik. Men är marken
av stort värde för allmänheten bör tillgängligheten säkras för framtiden genom att
den inte ägs privat. Det finns flera sådana platser i Västra Bodarna (se bilaga 1-3 i
denna skrivelse).
Även om allmänheten historiskt sett har haft tillträde till flera av dessa stråk är det till
stor del avhängt vem som äger och förvaltar marken. För att säkra allmänhetens
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tillträde är det viktigt att de inte privatiseras. Skulle de privatiseras är de inte längre
tillgängliga för allmänheten eftersom de då upplevs som avhållande.
De framtida strandpromenaderna som är belägna längst söderut (intill arrende nr 35
och nr 27) respektive norrut (intill arrende nr 16, 1, 20, 15, 3 och 52) är än så länge
inte några anlagda stråk och det kan vara relativt svårt att ta sig fram. Eftersom
fastighetsregleringen ska hålla över tid är det viktigt att förhålla sig till kommunens
strategiska planer för området som exempelvis FÖP Västra Bodarna. Därför
behöver strandpromenaderna beaktas i den nu aktuella fastighetsregleringen och
erforderlig plats ska ges åt dessa.
Det är viktigt att ägande och därmed skötselansvar fastslås i samband med övrig
reglering. Det gäller för såväl befintlig som framtida strandpromenader.
Där det är möjligt bör fastigheterna inte sträcka sig närmare än ca 10-15 meter från
strandlinjen för att passagen ska vara tillräckligt bred för allmänheten att röra sig på
med hänsyn till befintlig terräng och för att undvika att strandpromenaden ska
upplevas allt för privat. I de fall som det ligger en eventuell komplementbyggnad
inom denna zon är det viktigt att den inte privatiseras genom altan, utemöbler eller
dylikt eftersom det i så fall kan upplevas avhållande.
I lantmäteriets samrådsförslag föreslås det att flera styckningslotter ska avgränsas
relativt långt öster om strandlinjen. Det anser Samhällsbyggnadsnämnden inte vara
nödvändigt för att garantera allmänhetens tillgänglighet. Det är viktigt att dessa
berörda styckningslotter fortsätter att ha kopplingen till vattnet så att den historiska
strukturen inte ger vika i onödan.
4. Strandskydd
Samhällsbyggnadsnämnden vill tydligt framhålla att även enskilda kan äga mark
som ligger inom strandskyddat område. Bara för att marken är privatägd innebär
inte det per automatik att strandskyddets syften motverkas. Det viktigaste är att
fastighetsägaren är medveten om de begränsningar och skyldigheter som det
innebär. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig därför frågande till lantmäteriets
förhållningssätt till vad som ska ingå i styckningslotten och inte.
Samhällsbyggnadsnämnden vill påminna Lantmäteriet om att det inte är något
strandskydd som upphävs eller att dispens från strandskyddsbestämmelserna ges
genom den nu aktuella fastighetsreglering som Lantmäteriet låter utföra. Innan
eventuella åtgärder planeras på de framtida fastigheterna måste fastighetsägaren
först ansöka om dispens från strandskyddsreglerna. Det gäller för samtliga
fastigheter 0-300 meter från strandlinjen. Detta gäller för att få bygga, gräva,
anlägga eller på annat sätt göra ingrepp och påverka området.
Strandskyddsdispens behöver sökas för varje ny åtgärd som önskas utföras inom
fastigheten oavsett om sådan har sökts och beviljats tidigare.
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Samhällsbyggnadsnämnden anser att den tomtplatsavgränsning som Lantmäteriet
låter utföra inte måste utgöra framtida fastighetsavgränsning. Att göra
tomtplatsavgränsningar utifrån rådande strandskyddsbestämmelser är dessutom en
uppgift för kommunen att utföra, inte Lantmäteriet.
Samhällsbyggnadsnämnden ser bekymmersamt på det faktum att Lantmäteriet
agerar i den roll som Alingsås kommun har fått delegation på från Länsstyrelsen
gällande strandskyddsfrågan. Det kan ställa höga förväntningar hos
fastighetsägarna när de vill bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt göra ingrepp
och påverka området som kräver strandskyddsdispens. Det finns inga garantier att
Samhällsbyggnadsnämnden har samma syn på lämplig tomtplatsavgränsning som
Lantmäteriet redovisat i den nu aktuella fastighetsregleringen.
5. Mark som undantas från regleringen
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. ska såväl enskild bostadstomt som allmän
mark hållas i vårdat skick. Skötselansvaret kan bli väldigt otydligt när mark som
undantas från regleringen skapar smala stråk och otillgängliga öar mellan
styckningslotterna. Därför anser Samhällsbyggnadsnämnden att det är av stor vikt
att markytorna hålls samman och antingen är/blir en del av den större
sammanhängande grönstrukturen eller att privata fastighetsägare äger den mark de
tidigare har arrenderat hela vägen ut till granntomten, stenmuren, staketet, gatan,
strandlinjen etc. Att däremot utöka det markområde som tidigare har arrenderats,
anser Samhällsbyggnadsnämnden i regel vara olämpligt. Om marken bedöms vara
av allmänt intresse och att det väger tyngre än det enskilda intresset, anser
Samhällsbyggnadsnämnden att det kan finnas anledning till att säkra det genom att
låta markområdet istället utgöra allmän plats.
Det är viktigt att ägandeskapet och därmed skötselansvaret utreds och tydliggörs på
all mark som ligger inom berört område. Inga tomma luckor eller stråk bör skapas
däremellan. Förutom otydlighet i ansvarsfrågan skulle denna mark även försvåra en
framtida planläggning av området. Fastighetsbildningslagen 3 kap. 3§ anger att
ingen fastighetsbildning får ske som motverkar lämplig planläggning av området.
6. Arrendatorernas och stiftelsens intressen
Stiftelsen Apotekaren Fredrik Mossbergs donation har ansökt om fastighetsreglering
hos Lantmäteriet berörande rubricerade fastigheter i Västra Bodarna. Marken har
arrenderats i snart 100 år och dagens arrendatorer har nu blivit erbjudna att köpa
marken. Båda parter är på det hela taget överens och nu återstår enbart den
aktuella fastighetsregleringen. Kartunderlag som visar parternas önskemål
inlämnades till Lantmäteriet som i sin tur har justerat gränserna i ett samrådsförslag.
I bilaga 1-3 redovisas lantmäteriets förslag som rastrerade ytor och
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till justeringar av dessa (blå- och rosafärgade
ytor).
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Arrendatorerna har ett högt egenintresse av att få köpa den mark som de har
kommit överens med Stiftelsen om att få köpa. Stiftelsen och andra sidan vill sälja
den mark som är överenskommen utan att få problem i senare skede med mark
som blir svår att sälja, planlägga eller på annat sätt utveckla. Dessa enskilda
intressen är viktiga att ha med sig in i den sammanvägning som det här yttrandet
ger uttryck för.
Övrigt
Samhällsbyggnadsnämnden anser att tidigare arrenderad mark i regel även
fortsättningsvis ska utgöra den mark som tillfaller styckningslotten. Vissa undantag
bör dock göras där skäl till detta finns. Strandpromenader och andra viktiga stråk
samt områden som är utpekade i den fördjupade översiktsplanen för Västra
Bodarna ska vara allmänt tillgängliga. Detta gäller såväl befintliga stråk och
områden som framtida.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att stenmurar även fortsättningsvis ska utgöra
tomtavskiljare (m.a.o. ligga i tomtgräns). Dessa utgör en förståelse för den gångna
tiden och hur gamla gränser har legat i landskapet.
Samhällsbyggnadsnämnden vill betona att en bostadstomt bör ha en relativt ren
form utan för mycket svängar och böjar runt krön. Vad som är ianspråktaget och
inte, bör inte vara utgångspunkten i detta uppdrag. Platsens lämplighet, tomternas
form, kulturmiljön och utpekade stråk samt områden, bör vara fokusområdena
istället anser Samhällsbyggnadsnämnden och hoppas därför se ett justerat förslag
som har en bredare syn när det gäller de olika intressena för såväl allmänhet som
för enskilda.
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Samhällsbyggnadsnämndens kommentarer till respektive styckningslott
(se även tillhörande kartbilagor 1-3)
Nr 1
Längs med strandlinjen sträcker sig en framtida strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt framtida rekreationsstråk. En zon på ca
0-15 meter föreslås tas i anspråk längs strandlinjen. Samhällsbyggnadsnämnden
bedömer att det allmänna intresset väger över det enskilda i detta fall. Dock anser
Samhällsbyggnadsnämnden att gränsen i väster kan flyttas närmare
strandpromenaden.
I öster är styckningslotten avgränsad med stenmurar och upplevs redan idag som
avhållande. Det är av stor vikt för kulturmiljön att styckningslotterna inte avgränsas
för snävt. Läsbarheten i den kulturhistoriska miljön skulle i så fall påtagligt
försämras. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
enligt bilaga 2.
Nr 2
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Aktuellt markområde bedöms inte ha några särskilda intressen för allmänheten.
Formen på den föreslagna styckningslotten är inte lämplig för bostadsfastighet. Den
mark som lämnas öster om föreslagen gräns blir svår att använda till annat ändamål
eftersom den saknar tillfartsväg. Den utgör inte heller något intressant
rekreationsområde för allmänheten eftersom den i princip helt omringas av privatägd
mark vilken upplevs avhållande. Markområdet som är belägen närmast den
allmänna vägen ingår inte i något större sammanhängande grönområde och
omfattas inte heller av några höga naturvärden. Samhällsbyggnadsnämnden vill
därför att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga 1.
Nr 3
Längs med strandlinjen sträcker sig en framtida strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt framtida rekreationsstråk. En zon på ca
0-15 meter föreslås tas i anspråk längs strandlinjen. Samhällsbyggnadsnämnden
bedömer att det allmänna intresset väger över det enskilda i detta fall. Dock anser
Samhällsbyggnadsnämnden att gränsen i väster kan flyttas närmare
strandpromenaden. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar
gränsen enligt bilaga 2.
Nr 4
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning än den som är redovisad i stiftelsens
ansökan. Eftersom den kommer att ingå i ett större sammanhängande grönområde
som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen så har Samhällsbyggnadsnämnden
ingen invändning mot detta. Markområdet omfattas dessutom av högra naturvärden
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och det förhöjder skälen till att låta marken inkluderas i omkringliggande
grönstruktur.
Nr 5
Låt styckningslotten i väster omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens
ansökan och därmed låta gränsen sträcka sig ner till strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Lantmäteriet borde utgå från dagens
förhållanden då det är fråga om en ny förrättning. Skulle en smal remsa sparas
mellan styckningslott och strandlinje skulle det inte bara försvåra skötseln, det skulle
också försvåra en eventuell framtida planläggning. Fastighetsbildningslagen 3 kap.
3§ anger att ingen fastighetsbildning får ske som motverkar lämplig planläggning av
området. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
enligt bilaga 2.
Nr 6
Finns ej med i lantmäteriets samrådshandling.
Nr 7
Finns ej med i lantmäteriets samrådshandling.
Nr 8
Längs med strandlinjen sträcker sig en befintlig strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt befintligt rekreationsstråk. En zon på ca
0-15 meter föreslås tas i anspråk längs strandlinjen. Samhällsbyggnadsnämnden
bedömer att det allmänna intresset väger över det enskilda i detta fall. Dock anser
Samhällsbyggnadsnämnden att gränsen i väster kan flyttas närmare
strandpromenaden så att samtliga styckningslotter längs den aktuella sträckan har
ungefär lika avstånd till såväl strandlinje som strandpromenad beroende på
förutsättningar i terräng. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet
justerar gränsen enligt bilaga 1.
Nr 9
Ingen erinran.
Nr 10
Låt styckningslotten i väster omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens
ansökan och därmed låta gränsen sträcka sig ner till strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Lantmäteriet borde utgå från dagens
förhållanden då det är fråga om en ny förrättning. Skulle en smal remsa sparas
mellan styckningslott och strandlinje skulle det inte bara försvåra skötseln, det skulle
också försvåra en eventuell framtida planläggning. Fastighetsbildningslagen 3 kap.
3§ anger att ingen fastighetsbildning får ske som motverkar lämplig planläggning av
området. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
enligt bilaga 2.
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Nr 11
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning i norr än den som är redovisad i
stiftelsens ansökan. Eftersom den är avskild genom en tillfartsväg så har
Samhällsbyggnadsnämnden ingen invändning mot detta. Istället föreslår
Samhällsbyggnadsnämnden att låta den gräsyta som ligger i nordväst att ingå i
styckningslotten. I så fall skulle styckningslotten få en form som är ger möjlighet till
bättre nyttjande. På plats upplevs det också naturligt att den gräsbelagda marken
och den föreslagna styckningslotten hör ihop. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför
att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga 1.
Nr 12
Ingen erinran.
Nr 13
Ingen erinran.
Nr 14
Låt styckningslotten inkludera stenmurarna i väst. De är viktiga kulturbärare.
Samhällsbyggnadsnämnden anser också att marken mellan styckningslotterna nr 50
och 14 kan inkluderas i styckningslotterna eftersom marken inte utgörs av något
utpekat allmänt intresse. Dock behöver gränsen mellan de två styckningslotterna
justeras så att de får en mer lämplig form för sitt ändamål, se föreslagen
gränsdragning i bilaga 1.
Nr 15
Låt styckningslotten i omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Den påverkar inte möjligheten för framtida strandpromenad längs med strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga
2.
Nr 16
Längs med strandlinjen sträcker sig en framtida strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt framtida rekreationsstråk. En zon på ca
0-15 meter föreslås tas i anspråk längs strandlinjen. Samhällsbyggnadsnämnden
bedömer att det allmänna intresset väger över det enskilda i detta fall. Dock anser
Samhällsbyggnadsnämnden att gränsen i väster kan flyttas närmare
strandpromenaden. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar
gränsen enligt bilaga 2.
Nr 17
Finns ej med i lantmäteriets samrådshandling.
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Nr 18
Låt styckningslotten i väster omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens
ansökan och därmed låta gränsen sträcka sig ner till strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Lantmäteriet borde utgå från dagens
förhållanden då det är fråga om en ny förrättning. Skulle en smal remsa sparas
mellan styckningslott och strandlinje skulle det inte bara försvåra skötseln, det skulle
också försvåra en eventuell framtida planläggning. Fastighetsbildningslagen 3 kap.
3§ anger att ingen fastighetsbildning får ske som motverkar lämplig planläggning av
området. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
enligt bilaga 1.
Nr 19
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan
och därmed låta den västra gränsen sträcka sig ner till strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnen anser att parkeringsplatsen samt stråket ner till sjön ska
utgöra allmän plats eftersom det finns en gemensam brygga som man annars inte
kan nå. Även bryggan och plats för uppställning bör utgöra allmän plats. Liknande
platser finns det inte så många av i Västra Bodarna även om strandremsan är
relativt lång. Därför är det extra viktigt att värna om denna yta. Gatorna är smala och
stor del av tillgänglig mark upplåts privat. Därför är det svårt för allmänheten att hitta
lämplig plats för rekreation och angöring nära sjön. Från parkeringsplatsen kan man
ta sig vidare till den befintliga strandspromenaden, vilket stärker det allmänna
intresset ytterligare. Ovan beskriven mark föreslås därför inte upplåtas åt
styckningslott nr 19. Vid behov av parkering och nyttjande av väg får servitut eller
liknande tecknas. Viktigt att detta ses över inom ramen för det nu aktuella ärendet.
Nr 20
Längs med strandlinjen sträcker sig en framtida strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt framtida rekreationsstråk. En zon på ca
0-15 meter föreslås tas i anspråk längs strandlinjen. Samhällsbyggnadsnämnden
bedömer att det allmänna intresset väger över det enskilda i detta fall. Dock anser
Samhällsbyggnadsnämnden att gränsen i väster kan flyttas närmare
strandpromenaden. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar
gränsen enligt bilaga 2.
I sydost har Lantmäteriet uteslutit ett mindre markområde från styckningslotten.
Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att marken inte omfattas av några
allmänna intressen och föreslår därför att även den ska ingå i avgränsningen.
Nr 21
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning i norr än den som är redovisad i
stiftelsens ansökan. Eftersom den kommer att ingå i ett större sammanhängande
grönområde som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen så har
Samhällsbyggnadsnämnden ingen invändning mot detta.
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Nr 22
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Marken bedöms inte ha några särskilda intressen för allmänheten.
Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga
1.
Nr 23
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning än den som är redovisad i stiftelsens
ansökan. Den avviker genom att utesluta mark som ligger inom ett mindre område
som är beläget utanför stenmurarna. Samhällsbyggnadsnämnden anser att det
aktuella markområdet bör tillfalla styckningslott 23. Det finns ingen konflikt mellan
enskilda och allmänna intressen. Markområdet ingår inte i den fördjupade
översiktsplanen som viktigt rekreationsstråk. Marken är ianspråktagen och är
nödvändig för att kunna nyttja styckningslotten på ett bra sätt. Styckningslotten är
förhållandevis liten och har svårt att ordna med tillfart och angöring på annat vis.
Lantmäteriet skriver i samrådshandlingen att markområdet är olovligen
ianspråktagen, vilket Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig tvivlande till. Eventuella
missförstånd kan redas ut med Samhällsbyggnadskontoret vid behov.
Fastighetsbildningslagen 3 kap. 3§ anger att ingen fastighetsbildning får ske som
försvårar områdets ändamålsenliga användning. Samhällsbyggnadsnämnden vill
därför att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga 1.
Nr 24
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan i
norr. Det finns ingen anledning till att lämna den marken utanför. Markområdet är
tydligt avgränsad av både stenmur och staket. Samhällsbyggnadsnämnden anser
inte att det ska lämnas utrymme mellan styckningslotterna nr 24 och 30 eftersom
marken inte är utpekad som värdefullt rekreationsstråk. Det finns en risk att stråket
blir eftersatt eftersom behovet inte är tillräckligt tydligt. Samhällsbyggnadsnämnden
vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga 1.
Att kilen i öster inte ingår i styckningslotten har Samhällsbyggnadsnämnden
däremot inga invändningar mot. Detta eftersom den kommer att ingå i ett större
sammanhängande grönområde som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen.
Nr 25
Ingen erinran.
Nr 26
Ingen erinran.
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Nr 27
Längs med strandlinjen sträcker sig en framtida strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt nytt rekreationsstråk.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det allmänna intresset väger över det
enskilda i detta fall och har därför ingen erinran mot lantmäteriets förslag.
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning i norr än den som är redovisad i
stiftelsens ansökan. Eftersom den kommer att ingå i ett större sammanhängande
grönområde som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen så har
Samhällsbyggnadsnämnden ingen invändning mot detta.
Nr 28
Låt styckningslotten i väster omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens
ansökan och därmed låta gränsen sträcka sig ner till strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Lantmäteriet borde utgå från dagens
förhållanden då det är fråga om en ny förrättning. Skulle en smal remsa sparas
mellan styckningslott och strandlinje skulle det inte bara försvåra skötseln, det skulle
också försvåra en eventuell framtida planläggning. Fastighetsbildningslagen 3 kap.
3§ anger att ingen fastighetsbildning får ske som motverkar lämplig planläggning av
området. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
enligt bilaga 1.
Nr 29
Låt styckningslotten i väster omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens
ansökan och därmed låta gränsen sträcka sig ner till strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Lantmäteriet borde utgå från dagens
förhållanden då det är fråga om en ny förrättning. Skulle en smal remsa sparas
mellan styckningslott och strandlinje skulle det inte bara försvåra skötseln, det skulle
också försvåra en eventuell framtida planläggning. Fastighetsbildningslagen 3 kap.
3§ anger att ingen fastighetsbildning får ske som motverkar lämplig planläggning av
området. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen i
dessa delar enligt bilaga 2.
Markområdet i norr bedöms ha särskilda intressen för allmänheten. Det är utpekat i
den fördjupade översiktsplanen som område med stort rekreationsvärde. Liknande
platser finns det inte så många av i Västra Bodarna även om strandremsan är
relativt lång. Därför är det extra viktigt att värna om denna yta. Med anledning av att
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det allmänna intresset väger över det
enskilda så har nämnden ingen invändning mot lantmäteriets förslag. Det aktuella
markområdet har enligt uppgift tagits i anspråk olovligen. Ovan beskriven mark
föreslås därför inte upplåtas åt styckningslott nr 29. Det är viktigt att det utreds vem
som ska äga och sköta marken i samband med nu aktuell fastighetsreglering.
Marken ansluter till den badstrand som kommunen har fått förfrågan om att
eventuellt köpa. Från badstranden längs med strandkanten norrut sträcker sig en
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framtida strandpromenad som är utpekad i den fördjupade översiktsplanen som
viktigt nytt rekreationsstråk.
Nr 30
Samhällsbyggnadsnämnden instämmer med Lantmäteriet beträffande det östra
markområdet om att inte låta det ingå i styckningslotten. Detta eftersom de två
markområdena inte har något funktionellt samband.
Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att det ska lämnas utrymme mellan
styckningslotterna nr 24 och 30 eftersom marken inte är utpekad som värdefullt
rekreationsstråk. Det finns en risk att stråket blir eftersatt eftersom behovet inte är
tillräckligt tydligt. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar
gränsen i dessa delar enligt bilaga 2.
Nr 31
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Bättre att låta den olovligt ianspråktagna marken bli ett tillsynsärende hos
kommunen. Markremsen utgör inget allmänt intresse eftersom omkringliggande
mark ägs privat. Det medför att annan användning är starkt begränsad.
Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga
1.
Nr 32
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Låt istället den olovligt ianspråktagna marken bli ett tillsynsärende hos kommunen.
Skapa inga utrymmen mellan styckningslotterna eftersom det inte finns några
utpekade rekreationsstråk. Det finns stor risk att sådana stråk blir eftersatta
eftersom behov och intresse av skötsel inte är tillräckligt tydligt.
Nr 33
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Marken bedöms inte ha några särskilda intressen för allmänheten och den kan inte
heller nyttjas för andra ändamål eftersom den sannolikt är bullerstörd av Västra
Stambanan. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
enligt bilaga 1.
Nr 34
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning än den som är redovisad i stiftelsens
ansökan. Eftersom den kommer att ingå i ett större sammanhängande grönområde
som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen så har Samhällsbyggnadsnämnden
ingen invändning mot detta. Markområdet omfattas dessutom av högra naturvärden
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och det förhöjder skälen till att låta marken inkluderas i omkringliggande
grönstruktur.
Nr 35
Låt styckningslotten i väster omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens
ansökan och därmed låta gränsen sträcka sig ner till strandlinjen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att Lantmäteriet borde utgå från dagens
förhållanden då det är fråga om en ny förrättning. Skulle en smal remsa sparas
mellan styckningslott och strandlinje skulle det inte bara försvåra skötseln, det skulle
också försvåra en eventuell framtida planläggning. Fastighetsbildningslagen 3 kap.
3§ anger att ingen fastighetsbildning får ske som motverkar lämplig planläggning av
området. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen i
dessa delar enligt bilaga 2.
Markområdet i söder bedöms ha särskilda intressen för allmänheten. Det är utpekat
i den fördjupade översiktsplanen som område med stort rekreationsvärde. Liknande
platser finns det inte så många av i Västra Bodarna även om strandremsan är
relativt lång. Därför är det extra viktigt att värna om denna yta. Med anledning av att
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det allmänna intresset väger över det
enskilda så har nämnden ingen invändning mot Lantmäteriets förslag.
Nr 36
Markområdet närmast sjön bedöms ha särskilda intressen för allmänheten. Det är
utpekat i den fördjupade översiktsplanen som område med stort rekreationsvärde.
Liknande platser finns det inte så många av i Västra Bodarna även om
strandremsan är relativt lång. Därför är det extra viktigt att värna om denna yta. Med
anledning av att Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det allmänna intresset
väger över det enskilda så har nämnden ingen invändning mot Lantmäteriets
förslag.
Marken ansluter till den badstrand som kommunen har fått förfrågan om att
eventuellt köpa. Från badstranden längs med strandkanten norrut sträcker sig en
framtida strandpromenad som är utpekad i den fördjupade översiktsplanen som
viktigt nytt rekreationsstråk.
Nr 37
Finns ej med i lantmäteriets samrådshandling.
Nr 38
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Marken bedöms inte ha några särskilda intressen för allmänheten och den kan inte
heller nyttjas för andra ändamål eftersom den sannolikt är bullerstörd av Västra
Stambanan. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
i dessa delar enligt bilaga 1.
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Nr 39
Ingen erinran.
Nr 40
Finns ej med i lantmäteriets samrådshandling.
Nr 41
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Marken bedöms inte ha några särskilda intressen för allmänheten och den kan inte
heller nyttjas för andra ändamål eftersom den sannolikt är bullerstörd av Västra
Stambanan. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
i dessa delar enligt bilaga 1.
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning i norr än den som är redovisad i
stiftelsens ansökan. Finns där en stenmur så anser Samhällsbyggnadsnämnden att
styckningslotten ska stäcka sig fram till den eftersom den i så fall utgör en naturlig
gräns. Skulle styckningslott nr 9 behöva en utfartsväg kan det i så fall ordnas genom
exempelvis servitut.
Nr 42
Finns ej med i lantmäteriets samrådshandling.
Nr 43
Finns ej med i lantmäteriets samrådshandling.
Nr 44
Från parkeringen och ner till sjön, mellan styckningslotterna nr 44 och nr 19,
sträcker sig den befintliga strandpromenaden. Strandpromenaden är utpekad i den
fördjupade översiktsplanen som viktigt befintligt rekreationsstråk.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det allmänna intresset väger tyngre än det
enskilda och anser därför att det är viktigt att strandpromenaden säkras för fortsatt
framkomlighet. Förutom att stråket utgör ett viktigt rekreationsstråk så är det även
en viktig kulturhistorisk miljö eftersom det var Apotekare Mossberg som lät uppföra
den.
Samhällsbyggnadsnämnen föreslår därför att stråket ska utgöra allmän plats men
att resterande mark däromkring ska fortsätta tillfalla styckningslott nr 44. Viktigt att
marken runt strandpromanden fortsätter att omfattas av strandskydd så att miljön
inte riskerar att upplevas avhållande. Bara ett så brett stråk som anses absolut
nödvändigt ska tas i anspråk för allmänheten genom styckningslotten. Längs med
strandlinjen föreslås sedan en zon på ca 0-15 meter upplåtas för strandspromenad.
Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen enligt bilaga
1.
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Nr 45
Längs med strandlinjen sträcker sig en befintlig strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt befintligt rekreationsstråk. En zon på ca
0-15 meter föreslås tas i anspråk längs strandlinjen. Samhällsbyggnadsnämnden
bedömer att det allmänna intresset väger över det enskilda i detta fall. Dock anser
Samhällsbyggnadsnämnden att gränsen i väster kan flyttas närmare
strandpromenaden så att samtliga styckningslotter längs den aktuella sträckan har
ungefär lika avstånd till såväl strandlinje som strandpromenad beroende på
förutsättningar i terräng. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet
justerar gränsen i dessa delar enligt bilaga 2.
Nr 46
Låt styckningslotten omfattas av den mark som är redovisad i stiftelsens ansökan.
Marken bedöms inte ha några särskilda intressen för allmänheten och den kan inte
heller nyttjas för andra ändamål eftersom den sannolikt är bullerstörd av Västra
Stambanan. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet justerar gränsen
i dessa delar enligt bilaga 1.
Nr 47
Längs med strandlinjen sträcker sig en befintlig strandpromenad som är utpekad i
den fördjupade översiktsplanen som viktigt befintligt rekreationsstråk. En zon på ca
0-15 meter föreslås tas i anspråk längs strandlinjen. Samhällsbyggnadsnämnden
bedömer att det allmänna intresset väger över det enskilda i detta fall. Dock anser
Samhällsbyggnadsnämnden att gränsen i väster kan flyttas närmare
strandpromenaden så att samtliga styckningslotter längs den aktuella sträckan har
ungefär lika avstånd till såväl strandlinje som strandpromenad beroende på
förutsättningar i terräng. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför att Lantmäteriet
justerar gränsen i dessa delar enligt bilaga 2.
Nr 48
Samhällsbyggnadsnämnen anser att parkeringsplatsen samt stråket ner till sjön ska
utgöra allmän plats eftersom det finns en gemensam brygga som man annars inte
kan nå. Även bryggan och plats för uppställning bör utgöra allmän plats. Liknande
platser finns det inte så många av i Västra Bodarna även om strandremsan är
relativt lång. Därför är det extra viktigt att värna om denna yta. Gatorna är smala och
stor del av tillgänglig mark upplåts privat. Därför är det svårt för allmänheten att hitta
lämplig plats för rekreation och angöring nära sjön. Från parkeringsplatsen kan man
ta sig vidare till den befintliga strandspromenaden, vilket stärker det allmänna
intresset ytterligare. Ovan beskriven mark föreslås därför inte upplåtas åt
styckningslott nr 48. Dock kan ett litet stycke mark närmast sjön tillfalla
styckningslotten eftersom den inte bedöms behövas för att tillgodose det allmänna
intresset för rekreation, se bilaga 1.
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Nr 49
Ingen erinran.
Nr 50
Låt styckningslotten inkludera stenmurarna i nordväst. De är viktiga kulturbärare.
Samhällsbyggnadsnämnden anser också att marken mellan styckningslotterna nr 50
och 14 kan inkluderas i styckningslotterna eftersom marken inte utgörs av något
utpekat allmänt intresse. Dock behöver gränsen mellan de två styckningslotterna
justeras så att de får en mer lämplig form för sitt ändamål, se föreslagen
gränsdragning i bilaga 1.
Nr 51
Lantmäteriet föreslår en annan avgränsning i nordväst än den som är redovisad i
stiftelsens ansökan. Eftersom den kommer att ingå i ett större sammanhängande
grönområde som är utpekat i den fördjupade översiktsplanen så har
Samhällsbyggnadsnämnden ingen invändning mot detta.
Nr 52
Markområdet i nordväst bedöms att ha särskilda intressen för allmänheten. Det är
utpekat i den fördjupade översiktsplanen som område med stort rekreationsvärde.
Liknande platser finns det inte så många av i Västra Bodarna även om
strandremsan är relativt lång. Därför är det extra viktigt att värna om denna yta.
Med anledning av att Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det allmänna
intresset väger över det enskilda har Samhällsbyggnadsnämnden inga invändningar
mot lantmäteriets förslag mer än att den västra gränsen kan sträcka sig något mer
västerut om så är önskvärt, se bilaga 2.
Nr 53
Ingen erinran.
Nr 54
Ingen erinran.
Västerbodarna 1:374
Samhällsbyggnadsnämnden vill tydligt framhålla att det är kommunen som bedömer
möjligheten för strandskyddsdispens. Är det mark som ligger norr om fastigheten är
det troligtvis mark som redan är belägen inom bostadens hemfridszon. Idag ligger
nämligen fastighetsgränsen mycket nära bostaden (knappt ett par meter). Därmed
är det troligt att en bedömning av lämplig tomtplatsavgränsning skulle kunna
inkludera den yta som nu är aktuell för marköverföring. Att det inte finns någon
dispens utfärdad idag beror sannolikt på att marköverföringen ännu inte är
verkställd. Samhällsbyggnadsnämnden motsäger sig därför Lantmäteriets förslag
och anser att 170 kvm borde införlivas med fastigheten Strandskyddsdispens måste
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dock sökas innan anläggande av parkeringsplats eftersom en sådan åtgärd
förändrar platsens förhållanden.
Västerbodarna 1:29
Kommunen har visat intresse av att köpa badplatsen som är belägen intill den
befintliga bastun som nyligen har förvärvats. Kommunen ansvarar för allmänna
mark- och vattenområden så om Lantmäteriet vill se ett fortsatt allmänt nyttjande av
badstranden så anser Samhällsbyggnadsnämnden att kommunen borde ses som
högst lämplig köpare av denna.
Bergsjödal 1:72
Samhällsbyggnadsnämnden vill tydligt framhålla att det är kommunen som bedömer
möjligheten för strandskyddsdispens. Låt fastigheten inkludera de 300 kvm som
arrendeområdet utökades med 2017. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att
fastighetsägaren tar kontakt med kommunen om eventuell strandskyddsdispens i
efterhand. Marken bedöms inte ha några särskilda intressen för allmänheten och
den kan inte heller nyttjas för andra ändamål eftersom den sannolikt är bullerstörd
av Västra Stambanan. Samhällsbyggnadsnämnden motsäger sig därför
Lantmäteriets förslag och anser att de sökta markområdet borde införlivas med
fastigheten
Västerbodarna 1:23
Ingen erinran.
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Lantmäteriets ärende O172337

Bilaga 1

Reviderad 2018-12-06
47
24
8

14
50

Ingen erinran
Inkluderas i större
sammanhängande
grönområde

Allmän plats
Befintlig
strandpromenad

44
24
44
23
22

19

Allmän plats
Rekreation &
angöring bryggor

11

48

2

18
2
28

31

Ingen erinran
Allmän plats
Framtida
strandpromenad

Inkluderas i större
sammanhängande
grönområde

46

Allmän plats
Rekreation

38

41

33

Samhällsbyggnadsnämnden, Alingsås kommun
2018-12-17
Dnr: 2018.196 SBN

Bilaga 2

Samrådsyttrande avseende fastighetsreglering berörande Västerbodarna 1:16, 1:30, 1:33, 1:36 och 1:58 m.fl.
Lantmäteriets ärende O172337

Allmän plats
Rekreation

52
3

15
Allmän plats
Framtida
strandpromenad

20

1

20

1

16

Allmän plats
Rekreation

29

10

5

35

Allmän plats
Rekreation

Allmän plats
Befintlig
strandpromenad

45

47
24
8

14
50

Samhällsbyggnadsnämnden, Alingsås kommun
2018-12-17
Dnr: 2018.196 SBN

Bilaga 3

Samrådsyttrande avseende fastighetsreglering berörande Västerbodarna 1:16, 1:30, 1:33, 1:36 och 1:58 m.fl.
Lantmäteriets ärende O172337

Ingen erinran
Inkluderas i större
sammanhängande
grönområde

