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Samhällsbyggnadsnämnden

Information och inriktning för fastighetsrättsliga 
tillvägagångssätt 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott noterar informationen om inriktning för 
fastighetsrättsligt tillvägagångssätt för åtgärder inom planarbetet för Sikhallsviken. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Plan och Byggnadsförvaltningen 
tagit fram förslag på flertalet olika scenarion för fastighetsrättsliga lösningar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar inte alla lösningar för den 
fastighetsrättsliga situationen. Det alternativ som förvaltningen står bakom är 
lösningsalternativ C, se bilaga, som inriktning för båda områdena. Det finns även fler 
lösningar med mindre justeringar men som går i samma linje som alternativ C som 
förvaltningen bedömer som genomförbara.  
Förvaltningen kommer att fortsätta dialogen med fastighetsägaren med huvudinriktning 
av alternativen C samt ägandeform/upplåtelse för piren/vågbrytaren enligt 
huvudinriktningen. En möjlig upplåtelse med pir/vågbrytare i kommunal ägo utreds som 
ett led i detta arbete samt vilken typ av pir/vågbrytare som vore lämplig för respektive 
lösning. Målet är att hitta en fastighetsrättslig lösning som samtliga parter står bakom 
och kan ligga tillgrund för fortsatt planläggning samt genomförande av detaljplanen.  
Fastighetsrättslig lösningen för kommunikationsspråk utmed trafikverkets väg förs i 
dialog med Trafikverket och internt inom förvaltningarna. Flertalet förslag håller på att 
utvärderas.  

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Förvaltningarna har sett över flertalet olika alternativ för möjliga fastighetsrättsliga 
inriktningar. Den lösning som förvaltningen funnits bäst är lösning C, se bilaga, då 
denna säkerställer allmänhetens tillträde till området, medför en ägandeform som 
tryggar investeringar för samtliga parter och skapar ett fastställt ägande samt formellt 
ansvar parterna emellan. Beroende på val av pir/vågbrytare kan inriktningen behöva 
justeras något och även ägandeskapet för denna. Huvudfokus kommer att vara att 
tillsammans med exploatörerna se över denna situationen. Inför val av teknisk lösning 
från förvaltningens sida kommer alternativen att behöva konsekvensbeskrivas och 
kostnadsuppskattas.  
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Strandområdet är av stort allmänt intresse och bör vara i kommunalt ägo för att 
långsiktigt trygga allmänhetens möjlighet till vattennära rekreation och bad. 
Strandområdet bör ses från kommunens sida som en viktig investering ur 
rekreationsperspektiv. Erfarenheter kring delat ägande och samfällda lösningar med 
skötselavtal finns både i kommunen men också i kranskommunerna. För en långsiktig 
lösning badstränder finns det stora värden att dessa ligger i kommunalt ägo till sin 
helhet. Ett helägt strandområde medför också en flexibilitet för kommunen att utveckla 
strandområdet till ett attraktivt besöksmål i kommunen.  
För att bibehålla Sikhalls stranden som ett besöksmål kommer det krävas investeringar 
och utökat underhåll från kommunens sida.  

Beredning 
Ärendet har behandlats i ÄG 2022-02-07  
Avstämning i Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott 2022-03-03 
Interndialog mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Plan och 
Byggnadsförvaltningen.  
 

Underlag 
Samrådsförslag på plankarta för Sikhall 
Fastighetskartan 
Bilaga 1 med alternativ för fastighetsrättsliga lösningar Sikhallsviken 

Morten Sörö  
Verksamhetschef Fastighet och service  

Bilagor 
Bilaga 1 – alternativ för fastighetsrättsliga lösningar Sikhallsviken 

Sändlista 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef fastighet och service 
Mark- och exploateringsingenjör 
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