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Miljö- och byggnadsförvaltningen

Alternativ för fastighetslösningar i samband med 
detaljplanering i Sikhallsviken 
 

Bakgrund 
Samtal om planarbetet i Sikhallsviken hölls 7 februari med presidier för kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden och samhällsbyggnadernämnden, samt ansvariga tjänstepersoner. Frågan om 
rådighet till mark vid hamnen och väster om badplatsen behöver lösas för att utvecklingsarbetet ska 
kunna gå vidare. Miljö- och byggnadsförvaltningen uppdrogs att ta fram ett antal alternativ i samråd 
med samhällsbyggnadsförvaltningen. Nedan redovisas dessa. 

Alternativ för området väster om badplatsen 
Den främsta frågan rör det skogsområde som idag finns kring Svartebäcks utlopp, väster om 
badplatsen. Miljö- och byggnadsförvaltningen har med utgångspunkt i naturvärdesinventering och 
miljöbalken sagt att området bör vara naturmark. En vision som framförts av sökande fastighetsägare 
är att det istället ska omvandlas till parkområde och att badstranden ska utvidgas västerut. 
Byggnadsnämnden har beslutat att detta ska vara inriktningen för planarbetet. 

Alternativ A 
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Kommunen äger badplatsen fram till och med handikapprampen västerut.  

ML tar över all mark väster om handikapprampen och parkeringen. 

Fördelar: ML får rådighet över skogsområdet väster om stranden, vilket motsvarar inlämnat förslag. 
Kommunen får minskat skötselansvar för skogs- och strandområde. Gränserna jämfört med idag blir 
mer ändamålsenliga för den inriktning byggnadsnämnden beslutat för planarbetet, men det kan 
innebära att vägområdet och cykelvägen inte kan ingå i detaljplanen som allmänplatsmark med 
kommunalt huvudmannaskap. 

Nackdelar: Ur strikt synpunkt kan det invändas att kommunen borde ha huvudmannaskap för hela 
det allmänna strandområdet. Cykelvägen kan inte ingå i plankartan, men skulle kunna genomföras i 
samverkan med Trafikverket utifrån processen med regional plan.  

Fastighetsöverlåtelser: 

Ungefär 14 000 kvm överförs till ML från kommunen 

Ungefär 600 kvm överförs till kommunen från ML 

Alternativ B 

 

Kommunen äger badplatsen till och med handikapprampen i väster samt mark för cykelväg 

ML tar över åkermarken norr om vägen och bäckområde och alskogen väster om handikapprampen. 

Fördelar: Kommunen får rådighet över mark som kan behövas för cykelväg. ML får rådighet över 
större delen av skogsområdet väster om stranden, i huvudsak enligt inlämnat förslag. Kommunen får 
minskat skötselansvar för skogs- och strandområde. Gränserna jämfört med idag blir mer 
ändamålsenliga för den inriktning byggnadsnämnden beslutat för planarbetet. 
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Nackdelar: Ur strikt synpunkt kan det invändas att kommunen borde ha huvudmannaskap för hela 
det allmänna strandområdet.  

Marköverlåtelser: 

Ungefär 10 600 kvm överförs till ML från kommunen 

Ungefär 1 600 kvm överförs till kommunen från ML 

Alternativ C 

 

Kommunen äger hela strandområdet inklusive hela den samfällighet som idag är privatägd. 

ML får ta över den yta kommunen tidigare reserverat för parkeringsplats som aldrig använts. 

Fördelar: Kommunen har full rådighet över strandområdet och strikt planmässigt är det mer korrekt 
att det är kommunalt huvudmannaskap för denna typ av allmän plats. 

Nackdelar: Det är inte i linje med det förslag fastighetsägaren skickat. Kommunen får utökat 
skötselansvar. 

Marköverlåtelser: 

Ungefär 1 400 kvm överförs till ML från kommunen 

Ungefär 4 000 kvm överförs till kommunen från ML 

 



Miljö- och byggnadsförvaltningen  4(8) 

 

 

Alternativ för området kring hamnen 
Det finns flera frågor kring detta område. Kommunen utnyttjade 2007 sin rätt att förköpa delar av 
den fastighet som ML hade köpt, med hänvisning för betydelsen för friluftslivet. Där ingick bland 
annat Magasinet (ett statligt byggnadsminne som nu ägs av en stiftelse), och delar av dagens 
hamnanläggning. Vänersborgs segelsällskap (VSS) har sedan längre bak i tiden en egen fastighet som 
delvis hänger ihop med hamnen. Med stöd i senare framtagna FÖP för Dalslandskusten och Strategi 
för lokalisering av småbåtshamnar längs Dalslandskusten kan sägas att hamnen i Sikhall är strategiskt 
viktig för fritidsbåtlivet. Viktiga delar är piren, båtrampen och parkeringsmöjligheter i anslutning till 
dessa. Även för VSS är dessa funktioner avgörande. En utgångspunkt i detaljplanearbetet är att ML 
ska kunna anlägga en ny småbåtshamn norr om nuvarande hamn. För detta krävs bl.a. en förlängd 
vågbrytare ut från piren. Även VSS behöver denna förlängda vågbrytare för att kunna utöka sin 
brygga, något som också ingått i planarbetet. En utgångspunkt har varit att ML ska bekosta 
vågbrytaren. Han behöver rådighet för att kunna göra det och han behöver kunna köpa delar av 
kommunens fastighet för att få rådighet över vattnet norr om VSS. Istället för att underteckna det 
avtalsförslag som samhällsbyggnadsnämnden tog fram i mars 2020 har ML begärt att få köpa hela 
fastigheten förutom själva parkeringsytan. 

Alternativ A 

 

Kommunen behåller större delen av området kring nuvarande hamnanläggning och udden runt 
magasinet. 

ML får ta över vattenområde som behövs för att anlägga ny småbåtshamn. ML får rådighet över pir 
och andra funktioner på kommunens fastighet genom servitut. 

Segelsällskapet får ta över vattenområde som möjliggör förlängning av nuvarande brygga. 
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Stiftelsen Sikhalls magasin får ta över marken kring magasinet. 

Fördelar: Detta är i linje med samhällsbyggnadsnämndens förslag och markanvisningsavtalet från 
2021. Det möjliggör genomförande av planen. Kommunen behåller ägandet av nuvarande 
hamnanläggning. 

Nackdelar: Det är inte i linje med förslag från ML som bygger på att han tar över merparten av 
marken i hamnanläggningen. 

Marköverlåtelser: 

Ungefär 7 200 kvm överförs till ML från kommunen 

Ungefär 1 400 kvm överförs till Vänersborgs Segelsällskap från kommunen 

Ungefär 600 kvm överförs till Stiftelsen Sikhalls magasin från kommunen 

Alternativ B 

 

Kommunen säljer hela fastigheten till ML. Kommunen behöver se till att ha rådighet över de delar 
som kan anses som viktiga för allmänheten genom servitut alternativt bildas 
gemensamhetsanläggning. Det gäller framförallt parkering och båtramp. 

Fördelar: Det följer fastighetsägarens förslag. Kommunen kan eventuellt lämna över visst 
skötselansvar till privat fastighetsägare (dock kan kommunen ändå behöva bekosta det som behövs 
för allmänheten). Enligt ML har han möjlighet att genomföra nödvändiga skyddsåtgärder för 
magasinet (stiftelsen äger byggnaden, men har inte lyckats underhålla den). 
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Nackdelar: Avgörande frågor rör vad kommunen ska ta ansvar för och vilken rådighet kommunen ska 
ha genom servitut (eller via gemensamhetsanläggning). Eventuellt oklart kring magasinets framtid 
om marken blir privat. 

Marköverlåtelser: 

Ungefär 96 000 kvm överförs till ML från kommunen 

Ungefär 1 400 kvm överförs till Vänersborgs Segelsällskap från kommunen 

Alternativ C 

 

Befintlig hamnanläggning med båtramp och pir, samt vattenområde för framtida vågbrytare, görs till 
en gemensamhetsanläggning mellan kommunen, ML och VSS. Ytan kan antingen fortsatt ägas av 
kommunen, eller kan det bildas en samfällighet med samma delägare/andelar som 
gemensamhetsanläggningen har.  

Som tillägg finns ett par mindre justeringar av alternativ A. Dels behåller kommunen en smalare 
remsa vattenområde mellan Segelsällskapets fastighet och den framtida småbåtshamnen och säljer 
endast den del av vattenområdet som ingår i planens kvarter för småbåtshamnen. Dels tar 
kommunen över lite mark för att äga hela kullen med ekar. 

Fördelar: Det ger parterna gemensamt ägande av hamnanläggningen, där kostnadsfördelning och 
skötselansvar kan fördelas i avtal. Det kan ses som en jämkande lösning. Att samla naturmarken på 
ekkullen i en fastighet underlättar om det ska planläggas som naturmark.  

Nackdelar: Det kräver samverkan mellan parterna att gå samman i en gemensamhetsanläggning. 
Kommunen kommer få ta en del av kostnaden för att bygga vågbrytare (efter andelstal).  

Marköverlåtelser: 
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Ungefär 6 000 kvm överförs till ML från kommunen 

Ungefär 1 400 kvm överförs till Vänersborgs Segelsällskap från kommunen 

Ungefär 6 500 kvm av kommunens fastighet föreslås bli gemensamhetsanläggning 

Ungefär 600 kvm överförs till Stiftelsen Sikhalls magasin från kommunen 

Ungefär 400 kvm överförs till kommunen från ML 

Genomförande av framtida cykelväg 
Anläggandet av en cykelväg har hela tiden varit en mycket viktig fråga när utveckling i Sikhall 
diskuteras. Den finns inritad i tidigare kommunala planer (FÖP Dalslandskusten och 
småbåtshamnsstrategin) och det är den fråga som tydligast lyfts fram i dialoger med lokalinvånarna. 
Främsta syftet är att möjliggöra säker gång- och cykeltrafik mellan hamnen och badplatsen. I 
förlängningen kan förstås en cykelväg som kopplar till busshållplatsen i Åstebo eller hela vägen mot 
Vänersborg vara betydelsefull. Kommunen har efter många turer fått godkännande från Trafikverket 
att kunna anlägga vägen på egen hand i anslutning till bilvägen. 

 

Nedan redovisas alternativ för mark som föreslås för framtida utbyggnad av cykelväg. Det 
grönmarkerade området på kartan motsvarar i grova drag det område som skulle kunna bli aktuellt 
som trafikområde för cykelvägen inom det tänkta planområdet. Det uppgår till ungefär 6 600 kvm.  

A. Kommunen tar på sig anläggning och drift 

Om kommunen ska åta sig anläggning och drift av cykelvägen och detta åtagande ska regleras i 
detaljplanen är det tydligaste sättet att marken planläggs som allmän plats för GC-väg med 
kommunalt huvudmannaskap. Kommunen får rätt att lösa in marken och ändamålet står inskrivet i 
planen. 

Fördelar: Tydligast rådighet och ansvarsfördelning utifrån genomförandet av cykelvägen. Det kan ses 
som viktigt eftersom cykelvägen länge varit utpekad i strategiska planer och lyft fram som en 
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förutsättning för detaljplanens genomförande. Om kommunen själv tar hand om anläggningen blir 
det troligtvis billigare än om Trafikverket ska ta fram en vägplan. Det kan också genomföras snabbt.  

Nackdelar: Det följer inte de principer kommunen använder i övrigt, där denna typ av projekt bör 
genomföras som del i regional infrastruturplan och samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att 
detta är en bra lösning. Dels för att cykelvägen ligger längs en statlig väg. Dels för att cykelvägen inte 
skulle ansluta till övrigt cykelvägsnät. Det skulle innebära att kommunen behöver nedprioritera andra 
infrastrukturprojekt och föra över större medel för skötseln. 

En variant är att marken planläggs som allmän plats för till exempel gata, park eller natur med 
kommunalt huvudmannaskap. Kommunen har då fortfarande rätt att lösa in marken men kan inte på 
samma sätt avkrävas att anlägga cykelvägen.  

B. Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening 

Om cykelvägen ses som en nyttighet främst för fastighetsägare i området kan en 
gemensamhetsanläggning vara ett alternativ. Marken kan då planläggas som ga-område. En 
samfällighetsförening och en gemensamhetsanläggning bildas där kommunen kan ingå tillsammans 
med andra berörda fastighetsägare. Samfällighetsföreningen står för anläggning och drift. 

Fördelar: Kommunen skulle inte behöva ta på sig hela kostnadsansvaret. 

Nackdelar: Det kan ifrågasättas att denna cykelväg verkligen kan ses som en nyttighet endast för ett 
begränsat antal fastighetsägare. Det kan vara svårt att avgränsa vilka fastighetsägare som bör ingå. 
Det kan vara mycket svårt att i praktiken genomföra detta eftersom antalet berörda fastighetsägare  
är mycket stort.  

C. Genomförande med Trafikverket genom regional plan 

Det normala när det gäller cykelväg längs statliga vägar är att kommunen ansöker om att projektet 
tilldelas medel genom den regionala infrastrukturplanen. Då kan kommunen bli medfinansiär (50%) 
och Trafikverket ansvarar för anläggning och drift. Planen kan anpassas för det genom att marken för 
cykelvägen anläggs som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap (gärna som del av gata, park 
eller natur). Då får kommunen möjlighet att lösa in marken, men har inget åtagande att själva 
anlägga cykelvägen. En variant är att marken för cykelvägen läggs utanför planlagt område. 
Detaljplanen kommer då att bestå av ett antal avgränsade områden på båda sidor av vägen. Frågan 
om GC-vägens genomförande blir då inte en del av planen. 

Fördelar: Kommunen behöver inte ta ansvar för framtida drift. Kostnaderna för anläggning kan bli 
lägre för kommunens del. Det följer den gång som är normal för cykelväg längs statlig väg. 

Nackdelar: Den främsta nackdelen är osäkerheten kring när cykelvägen kan komma att genomföras. 
Det är en trög process att få upp projekt på listan i regional plan och kommunen har begränsade 
möjligheter att påverka processen. Eftersom Trafikverket ska hålla i det blir den totala kostnaden 
troligtvis mycket högre än om kommunen genomför i egen regi. 
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