
Utredning kring strandskydd och fastighetsrättsliga 
konsekvenser – detaljplan för Södra Dingelsundet del 2

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2016-12-14 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta en detaljplan för området södra Dingelsundet (Dingelsundet 
2:76 m fl). Efter samråd och granskning delades planområdet upp i två områden, 
där den södra udden (del 2) blev en separat del som sändes ut på en ny granskning 
innan den sedan antogs av stadsbyggnadsnämnden 2020-07-01. Efter antagandet 
överklagades detaljplanen för del 2 till mark- och miljödomstolen i Vänersborg, 
som beslöt att upphäva nämndens beslut om antagande. Detaljplan för Södra 
Dingelsundet (del 1) antogs och vann laga kraft 2019-10-31.

Området Dingelsundet ligger vid Vänern och detaljplanernas syfte var att i första 
hand utöka byggrätterna för de befintliga fastigheterna, men för del 2 också att 
göra strandområdet längst ut vid uddens södra spets mera tillgängligt än det är 
idag. Södra Dingelsundet har varit bebyggt med fritidshus som med tiden om-
vandlats till åretrunt-bostäder. Bebyggelsetrycket har varit högt och hela området 
har anslutits till kommunalt VA.  

Beslutet att anta detaljplanen för Södra Dingelsundet del 2 upphävdes då domsto-
len ansåg att strandskyddsfrågan i förhållande till de fastighetsrättsliga konsekven-
serna behöver studeras djupare. 

Vad gäller? 
Strandskydd inom området
Hela området (del 2) är planlagt sedan tidigare och omfattas av två gällande de-
taljplaner. Den större delen, nästan hela området, omfattas av detaljplan för del av 
Dingelsundet (aktnr 1780K-39-P97/16), laga kraft 1997-11-06. För vattenområde 
i väster och en mindre del strand längst i öster gäller byggnadsplan (aktnr 1780K-
65), laga kraft 1976-08-17. Strandskyddet upphävdes i samband med planläggning-
en i båda fallen, på område betecknat byggnadsmark/kvartersmark. Övriga delar 
omfattas av strandskydd.

Gällande planer från 1997 och 1976 - strandskyddet är upphävt inom kvartersmark (gulmarkerat)
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Återinträde och upphävande, särskilda skäl
Strandskyddet återinträder automatiskt när en detaljplan upphävs eller ersätts 
(miljöbalken 7 kap 18 g§). Inom området betecknat byggnadsmark/kvartersmark i 
gällande plan återinträder alltså strandskyddet och kommunen avser även i den nya 
detaljplanen att upphäva strandskyddet på land inom mark betecknad kvartersmark.
Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det 
finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken. Vid prövning av frågan om 
att upphäva strandskyddet för ett visst område får man som särskilda skäl beakta om 
det område som upphävandet avser: 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området när-

mast strandlinjen 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses 

utanför området (4 kap. 17 § PBL / 7 kap 18§ miljöbalken)
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

området, 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Riktlinjer - hemfridszon och fri passage
För att marken ska kunna räknas som ianspråktagen enligt särskilt skäl 1, gäller att 
den har tagits i anspråk lagligt, dvs. att byggnader uppförts i enlighet med gällande 
plan och inte i strid med för tillfället gällande strandskydd. 

Mark som har tagits i anspråk utgörs ofta av etablerad hemfridszon eller beslutad 
tomtplats runt bostadshus. Det är mycket svårt att ange ett generellt mått på hur 
stor hemfridszonen är runt ett bostads- eller fritidshus eftersom förutsättningarna 
varierar från fall till fall. 

Enligt Naturvårdsverkets handledning är tomten det område där markägaren kan 
hävda en privat zon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen 
eller hemfridszonen gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en 
fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. Men en tomt-
plats kan normalt sett inte nå bortom den egna fastighetsgränsen. Samtidigt gäller 
också Naturvårdsverkets rekommendationer för allemansrätten, att inte störa eller 
förstöra oavsett hur långt bort man är ifrån boende. En hemfridszon kan i praktiken 
då vara större än tomtplats.

En bedömning av om ett område är ianspråktaget bör baseras på en utredning av 
hur allmänheten har tillgång till området och vilken påverkan en åtgärd har på till-
gängligheten och åtgärdens påverkan på djur- och växtlivet (Naturvårdsverket).

Fri passage 
Enligt 7 kap. 18 f  § miljöbalken ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens från 
strandskyddet inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och 
byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av 
området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas 
eller anläggningarnas funktion. Vid ett beslut om att ge dispens, eller att upphäva 

Det särskilda skäl som åberopas för upphävande av strandskydd inom området 
är Nr 1 - området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften.



strandskyddet inom en detaljplan, ska alltid en fri passage lämnas mellan tomtplat-
sen och stranden. Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska 
inte omfatta den fria passagen. Det är funktionen av den fria passagen som är det 
väsentliga, det vill säga att passagen ska vara och upplevas som tillräckligt bred för att 
människor inte ska avhålla sig från att vistas på platsen och passera. Den fria passa-
gens bredd är beroende av förhållandena på platsen, lokala förutsättningar så som 
byggnadstraditioner, variationer i vattenstånd m.m., men bör dock aldrig vara mindre 
än några tiotal meter i bredd från strandlinjen. Avsikten med den fria passagen är att 
strandskyddets syften ska kunna tillgodoses inom denna del av stranden.

Allmänhetens tillgång till stranden
Allmänhetens tillgång till stranden i området har undersökts genom besiktning av 
området och genom att studera kartor, avstyckningsbestämmelser och servitut. 

För allmänheten är tillgången i stora delar begränsad. I flera lägen p.g.a. att marken är 
ianspråktagen för bostad och att vattennivån normalt sett är högre än vad kommu-
nens baskarta visar. I några lägen begränsar också tät vegetation. 

Tomtplatserna/hemfridszonerna ”känns av” på flera platser utanför nuvarande fast-
ighetsgränser. Att Vänerns strandlinje har gått tillbaka så att äldre tomtavstyckningar 
hamnat ”bakom” en senare fastighet, servitut och dispenser och till viss del även tidi-
gare planläggning och bygglovgivning. är olika skäl som har bidragit till det.

Bredden på markområdet mellan befintliga tomtplatser/fastighetsgränser och strand-
linjen varierar, på vissa ställen finns den inte alls. Kommunens bedömning är att det 
inte är möjligt att skapa en fri passage för allmänheten utmed hela strandlinjen, en fri 
passage måste istället vara ordnad på andra sidan byggnaderna i förhållande till stran-
den. 

Området för detaljplanen och hur det ser ut i olika delar beskrivs med kartor och 
bilder.
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Område 1 
Marken inom område 1 är planlagd som kvartersmark för bostadsanvändning i 
gällande detaljplan från 1997 och omfattas inte av strandskydd. Här avser kommu-
nen att upphäva strandskyddet i den nya detaljplanen med det särskilda skälet att 
marken är ianspråktagen. Inom området finns ett par mindre komplementbyggnader 
som är uppförda på prickmark och del av brygga på vattenområde. Dessa är alltså 
planstridiga men komplementbyggnaderna befinner sig på mark som inte omfattas 
av strandskyddet i gällande plan och som bedöms befinna sig inom bostadens hem-
fridszon. Kommunens avsikt är att justera egenskapsgränsen för prickmark så att 
dessa blir planenliga i den nya detaljplanen. 

Område 2
Mark inom område 2 (del av fastigheten Dingelsundet 2:145, tidigare 2:10) är plan-
lagd som Natur och omfattas av strandskydd. Fastigheten har tidigare stått under 
vatten och varit Vänerns botten, men när Vänern sjunkit tillbaka genom reglering 
har den blivit en landremsa. Ägaren av vattnet (då bolaget Uddeholm/Bergviks 
Skog) blev enligt jordabalken även ägare till den uppkomna landremsan. Den bolag-
sägda landremsan övertogs och ägdes sedan samfällt av några olika fastighetsägare i 
Dingelsundet, nu ägs den av en ensam fastighetsägare. Landremsan är bitvis mycket 
smal och den är inte sammanhängande längs efter vattnet.

Inom området finns flera brygganslutningar. För de flesta fastigheterna som ligger 
intill finns servitut på området för bad- och båtplats och flera av servituten är äldre, 
från innan 1975. Äldre ortofoton visar att bryggorna funnits tidigare än 1975. För 
senare tillkomna, enstaka bryggor krävs inte bygglov men strandskyddsdispens.

Ekonomiska kartan från 1960. Kartan visar de byggnader 
och tomter som fanns då, samt byggår där uppgift finns.

2:83

Område 2: Strandområdena utanför Dingelsundet 2:83 och 2:84. Området mellan fastighetsgränsen 2:83 och strandlinjen är cirka 
2,5 meter enligt kommunens baskarta, det är inte allemansrättsligt tillgängligt. 
(Foton tagna i oktober 2018)

2:84 2:852:84



En vågbrytare utanför 2:131 har anlagts med tillstånd från länsstyrelsen, kommunen 
och dåvarande markägaren efter översvämningar 2001. På vågbrytaren finns även ett 
trädäck och en mindre båt kan ligga förtöjd. Strandkanten bakom vågbrytaren har 
iordningställts med större stenar, marken under den är erosionskänslig och på grund 
av det och risken för översvämningar är stenarna inte lämpliga att gå på eller beträda i 
någon större omfattning. När vattnet står högt når det ofta upp till stenslänten, vilket 
innebär att man behöver gå in på fastigheten 2:131 för att kunna passera.

Område 2: Fotot till vänster 
visar vågbrytaren utanför 
Dingelsundet 2:131. Stranden 
utanför 2:132 och 2:82 är inte 
möjlig att nå från sydvästra eller 
nordöstra sidan, den nås bara 
genom att gå över respektive 
tomtplats/hemfridszon. Fastig-
hetsgränsen går ut i vattnet på 
östra sidan 2:82. Servitut finns 
för bad- och båtplats, från 1936. 

Området är känsligt för översvämningar, bilden visar 
Vänerns beräknade 200-årsnivå +46,48 (RH2000)

Fastigheten 2:131 vid översvämningarna vintern 2000-2001 
(Foto: fastighetsägarens privata)

Ortfoto från 2019
Ortfoto från 1971 visar att bryggor 
funnits i området innan 1975



På grund av att marken är erosionskänslig under stenläggningen vid 2:131 och vågbrytaren, är strandremsan vid 
fastigheterna 2:132 och 2:82 inte lämplig eller möjlig att komma till från söder. I mitten av område 2 går fastig-
hetsgränsen för 2:82 ut i vattnet, där finns det idag inte någon strandskyddad strand eller allmänt tillgänglig mark 
att gå på. Stranden utanför fastigheterna 2:132 och 2:82 kan inte nås på annat sätt än via själva fastigheterna, dvs 
utan att passera utanför bostadshusen. Strandremsan är också inom hemfridzonen, cirka 25-35 meter från husen. 
Strandområdet norr om det, med strandskydd utanför Dingelsundet 2:83 är cirka 2,5 meter brett enligt kommu-
nens baskarta och inte heller där är stranden allemansrättsligt tillgänglig. 

Kommunens bedömning är att strandskyddet kan upphävas inom område 2 med det särskilda skälet att marken 
är ianspråktagen. Stranden är inte allemansrättsligt tillgänglig. En fri passage bedöms inte möjlig att ordna mellan 
byggnaderna och strandlinjen, utan måste finnas på andra sidan byggnaderna i förhållande till stranden. Den 
fria passage som finns och är möjlig att använda för allmänheten är vägen ut på udden, som leder till område 3. 
Bygglov och strandskyddsdipens har inte ansökts om för alla bryggor, men servitut och bryggor har funnits från 
längre tillbaka än när strandskyddet infördes (från 1930-talet). 

Stenslänten vid 2:131 i september 2021. 2:131, foto taget från sydöstra tomtgränsen cirka 8 meter 
från huset

2:131 vid översvämningarna 2001. Vatten kommer både 
från söder och från väster. Längre bak syns fastigheten 
2:66. (Foton: fastighetsägarens privata)

Vattennivån varierar, till vänster syns stenslänten. 
(Foto: fastighetsägarens privata)

Nedan klipp från 
NWT i december 
2000.



Område 3 
Vägen på udden är allmänt tillgänglig och den fortsätter i en mindre stig ut på uddens 
sydspets. Uddens södra del (del av fastigheten Dingelsundet 2:64) är idag det enda 
strandområdet som är allemansrättsligt tillgängligt på udden. Den här stigen och ud-
dens södra del föreslås vara kvar som naturmark med bevarat/återinträtt strandskydd. 
Marken ägs av kommunen och stigen ut och området vid stranden planeras att röjas 
från sly och öppnas upp så att platsen blir mera tydligt tillgänglig och ”välkomnande” 
än den är idag. 

Område 3: Stigen ut till stranden och stranden (Dingelsundet 2:64)
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Uddens bredd är 
cirka 120 meter

Uddens bredd är cirka 120 meter. 
Fri passage finns ut till uddens 
södra del, via vägen

Utanför 2:66. Sly kommer att 
röjas här vid stranden och en tyd-
lig tomtavgränsning ska finnas i 
fastighetsgränsen.



Område 4
Udden på västra sidan (2:145) är inte möjlig att nå utan att passera bebyggelsens hemfridszon. Från norr och 
från söder finns ingen mark ovan vatten att gå på. I norra delen, mellan stranden och byggnader med fönster 
vända mot stranden är det mindre än 10 meter. 

Bebyggelse har funnits på platsen innan marken planlades 1976.  Detaljplanen från 1997 ger även möjlighet för 
två huvudbyggnader och hemfridszonen har på så sätt blivit än mer påtaglig då komplementbyggnader i fast-
ighetsgränsen nära stranden (cirka 8 meter) inretts. Det har dock inte skett i strid med strandskyddet, som ju 
upphävts i samband med planläggningen inom kvartersmark. 

På äldre ortofoton syns att marken fylldes upp och blev en udde omkring 1970. Enligt uppgift gjordes det för att 
slippa frakta sprängsten som blev över när småbåtshamnen norr om området anlades, och fastighetsägaren för 
småbåtshamnen och platsen här var samma. Udden har sedan använts av intilliggande fastighetsägare då den inte 
är åtkomlig från annat håll på land. Ett avtalsservitut för brygga och badplats med mera, till förmån för 2:80, 
finns skrivet från 2006 men fastighetsägaren är nu densamma för både 2:80 och udden (som är del av 2:145). 

Ansökan om bygglov för brygga gjordes 1990 av fastighetsägaren för 2:79. Enligt kommunens arkiv har kom-
munen svarat sökanden att åtgärden ej krävde bygglov och ärendet avskrevs. Någon ansökan om strandskydds-
dispens finns inte i bygglovarkivet.

Viss uppfyllnad av marken har också skett senare, enligt fastighetsägaren till 2:80: ”I samband med översvämningen 
2000-2001 fick vi besök av såväl tidningar som företrädare för kommunen och Länsstyrelsen. Efter att länsstyrelsens företrädare 
vadat tillsammans med oss i flera decimeter djupt vatten i källaren på Dingelsundet 555, uppmanade de oss att, i samband med 
återställande av marken efter översvämningen, förstärka strandskoningen och höja marken i avsikt att bättre skydda hus och källa-
re. Vi följde uppmaningen, bättrade på strandskoningen samt höjde marken något med sand vi köpte av kommunen i samband med 
muddring utanför Sandgrundsudden.”

Enligt ortofoton syns att vattnet var lågt 2003 och vid det tillfället fanns möjlighet att gå längs stranden från 
Dingelsundet 2:64. Men inte enligt tidigare ortofoton från 1999 och bakåt, och inte heller enligt senare ortofoto 
från 2008 och framåt. Kommunens baskarta har i det här området registerkartegränser. De är inte exakta utan 
ses som ungefärliga och här gör det att det ser det ut att vara mera land på kartan än det faktiskt är i praktiken. 
Det finns också en äldre mur, inritat på tidigare kartor, som begränsat möjligheten att nå udden söderifrån. Enda 
sättet att komma ut till udden landvägen är via någon av fastigheterna 2:66, 2:80 eller 2:79, inom bebyggelsens 
hemfridzoner. Eller med båt, men även det upplevs vara inom hemfridszon.

Udden är inte allemansrättsligt tillgänglig vid de vattennivåer som vanligtvis är. Udden är även inom hemfridzo-
nen för byggnaderna, vilka uppförts med bygglov i område med upphävt strandskydd. Markuppfyllnad skedde 
innan 1975. Kommunen bedömmer därför att strandskyddet är möjligt att upphäva för denna del. Skäl för upp-
hävande är att marken är ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Fri 
passage behöver vara ordnad på östra sidan bostadshusen, dvs inte på sjösidan utan på landsidan. 

Stranden utanför 2:79Stranden utanför 2:80
(Foton tagna i september 2021)



Udden utanför 2:80. Udden kan inte nås annat 
än från vattnet vid normalt vattenstånd, eller utan 
att gå via 2:80. Marken fylldes upp och blev en 
udde omkring 1970 (enligt uppgift för att slippa 
frakta sprängsten som blev över när småbåts-
hamnen anlades) och har använts av intilliggande 
fastighetsägare då den inte är åtkomlig från annat 
håll på land.

Strandremsan utanför 2:79. I bakgrunden till 
vänster syns 2:78 och 2:125. Utanför dem finns 
inget strandskyddat område idag, båda fastigheter-
na går ut i vattnet. 

Utanför 2:79. Stranden bedöms vara inom hem-
fridszonen

Fotot visar stranden utanför 2:78 och 2:125, där 
strandskyddet är upphävt.

De röda pilarna och 
punkterna visar var 
fotona är tagna.

En äldre mur som idag bara är delvis synlig har också begränsat möjligheten att 
nå udden söderifrån. Muren finns inritad på karta från Lantmäteriet 2005.
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Ortofoton från olika år över område 4. Vattennivån varierar, till exempel är skillnaderna stora mellan flygfotona från 1999-
2000 och 2003. På fotografierna från de flesta år är vattnet ända uppe vid fastighetsgränsen mellan 2:66 och 2:80. 
Mellan 1961 och 1971 kan man se att marken har fyllts ut. 



Område 5 Mark inom område 5 är planlagd som naturmark. Ett ”släpp”som är cirka 3,5 meter brett finns mellan 
fastigheterna 2:84 och 2:85. Marken ägs av kommunen och enligt uppgift har det tidigare gått en sommarvat-
tenledning här som tagits bort. ”Släppet” mellan fastigheterna är inom hemfridszonen. Även stranden söder 
om 2:85 är inom hemfridszon i och med att bostadshusets södra fasad med stora glaspartier är placerat nästan i 
fastighetsgränsen. Bygglov finns.

Baskartans strandlinje skiljer sig från strandlinjen i praktiken, det är en smalare passage från östra sidan än bas-
kartan visar och även tät växtlighet som gör det svårt att passera. Enligt ekonomiska kartan och ortofoto har det 
funnits byggnader och bryggor innan marken planlades 1976. Kommunens avsikt är att upphäva strandskyddet 
för område 5, då marken är ianspråktagen. En allmänt tillgänglig strand, planlagd som allmän plats Natur, finns 
på östra sidan om 2:85, cirka 40 meter från ”släppet”. 

Vattenområdena 
Inom planområdets vattenområde på västra sidan finns bryggor. Kommunens avsikt är att göra dem planenliga. 
De är ianspråktagna och områdena föreslås få beteckningen W1, får överbyggas. Övrigt område i vatten avses få 
användningen W, öppet vattenområde.

Stranden på 2:144 som är allmänt till-
gänglig. Strandskyddad och planlagd som 
allmän plats Natur.

På östra sidan, mellan badstranden på 
2:144 och stranden utanför 2:85

”Släppet” mellan 2:84 och 2:85

Ortofoto från 1959-61 visar att det 
funnits bryggor i området innan 1975



Vänerns medelvattenyta, översvämningar och kommunens baskarta

Strandlinjen varierar, ibland är den högre och ibland är den lägre. En siffra för ”normalnivå” för Vänerns vat-
tenstånd är svår att ange då den ”normala” vattennivån varierar vid olika årstider. Regelbundna vattenståndsmät-
ningar från Vänern finns sedan 1807 och den officiella vattennivån är ett medelvärde från två mätplatser i sjön, 
Sunnanå och Sjötorp på sjöns västra och östra sida. Medelvärdet jämnar ut den starka påverkan som vind och 
lufttryck har på vattennivån. SMHI har också statistik över de faktiska vattenståndsnivåerna.

Vattennivån kan mätas i olika höjdsystem, RH00 (RH1900) och RH2000. Den kan också anges i meter över refe-
rensytan på sjökortet oberoende av höjdsystem. Medelvattenytan i Karlstad är cirka +44.71 (RH2000).

Vänern började regleras 1937. Det finns en övre gräns för hur stor tappningen från Vänern till Göta älv får vara, 
eftersom områden vid älven är känsliga för skred och översvämningar. Även en sänkningsgräns finns, för att 
saltvatten ska förhindras att komma för långt uppströms i Göta älv. Vid långvariga perioder med nederbörd kan 
det innebära att tillrinningen (från till exempel Klarälven och Upperudsälven m fl) är större än den mängd vatten 
som man får tappa ur Vänern med följd att vattennivån stiger. Det var det som hände år 2000/2001.

På senare år har vattnet varit lågt, på grund av en ny tappningsstrategi 2008 som innebär en lägre nivå av sjön. 
Denna ses nu över och man tittar på att höja sjön igen, på grund av att stränderna växer igen. Ett förslag till ny 
tappningsstrategi som är mer miljöanpassad arbetas just nu fram av SMHI, men hur denna ser ut eller vad den 
kommer innebära vet vi inte idag. Ortofotona som följer är från 2019 och visar ett relativt lågt vatten.

Kommunens baskarta används till grundkartan och underlag till detaljplaner. Baskartans gränser i området är  
registerkartegränser, dvs de är inte exakta utan ses som ungefärliga. Jämför man baskartan med ortofoto över 
området blir skillnader mellan verklig strandlinje och baskartans gränser tydliga, på flera håll visar sig baskartan 
ange land där det i praktiken är vatten. Strandområdet finns inte i den omfattning som baskartan visar. 

Ortofoto från 2019 och kommunens baskarta. Land 
på baskartan ligger på flera ställen egentligen under 
vatten.

verklig
strandlinje

baskartans
strandlinje



Väster om badstranden på 2:144 är 
passagen förbi 2:85 väldigt mycket 
smalare i praktiken än vad baskartan 
visar. Stranden utanför 2:85 är inom 
hemfridzonen, bara några meter bred 
och bostadshuset ligger nästan helt ut i 
fastighetsgränsen.

verklig
strandlinje

baskartans
strandlinje

Ortofoto från 2019 och kommunens baskarta. Land på baskartan är 
på flera ställen under vatten, Det är i praktiken inte möjligt att komma 
till udden utanför 2:80 utan att gå över 2:80 och 2:66

baskartans
strandlinje

verklig
strandlinje



Fastigheterna och rättigheter
Flera av fastigheterna har äldre tomtgränser och fastighetsgränsen kan enligt dokumenten utgöras av Vänerns 
strandlinje. Gränsen är i de fallen Vänerns strandlinje som den såg ut vid tiden när fastigheten bildades. Har 
strandlinjen förskjutits får fastighetens ägare ändå enligt jordabalken nyttja området som uppstått mellan fast-
igheten och vattnet om området är av ”… ringa omfattning och att dess ägare icke lider skada eller olägenhet av betydelse”. 
Mark som tidigare stått under vatten, och blivit land när strandlinjen förskjutits, ägs av den som äger vattnet.

Jordabalken
1 kap 6§ JB -
Har fastighet blivit skild från angränsande vattenområde genom att stranden förskjutits, har fastighetens ägare 
rätt att nyttja området mellan fastigheten och vattnet under förutsättning att området är av ringa omfattning och 
att dess ägare icke lider skada eller olägenhet av betydelse.

Fastighetens ägare har därvid samma rätt som enligt 2 kap. 7 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet tillkommer strandägare:
Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
2 kap. 7 § (1998:812)  Den som äger strand vid någon annans vattenområde har rätt att för sin fastighets behov 
ha mindre brygga, båthus eller någon annan sådan byggnad vid stranden, om inte vattenområdets ägare genom 
byggnaden lider skada av någon betydelse.

Det finns också flera servitut som belastar 2:145 för de intilliggande fastigheterna.
Även om det finns servitut (dvs en överenskommelse) så måste bygglov och strandskyddsdispens ha givits om 
anläggningen inte är från före 1975.

Avtalsservitutet till vänster och officialservituten på bilden nedan, 
markerat med rött. Pir/vågbrytare markerad med röd prick.

Servitut på 2:145:
1780IM-06/12064.1 avtalsservitut, brygga mm
1780K-121/1936.2, officialservitut, bad-och båtplats
1780K-127/1936.2, officialservitut, bad-och båtplats
1780K-2017/65.1, ledningsrätt, vatten och avlopp
1780K-2017/65.6, ledningsrätt, starkström
1780K-2017/65.7, ledningsrätt, elektronisk kommunikation
17-KAS-283.1, officialservitut, bad-och båtplats
17-KAS-326.2, officialservitut, bad-och båtplats
17-KAS-327.2, officialservitut, bad-och båtplats
17-KAS-328.1, officialservitut, väg



Sammanfattning och samlad bedömning
Tillträdet till stranden är beroende av hur hemfridszonen ser ut på platsen. Vid till exempel en avstyckning av en 
strandfastighet idag så läggs oftast en fastighetsgräns några meter upp från strandlinjen för att slippa tolknings-
problem av vart strandlinjen går i framtiden, samt trygga allmänhetens tillträde till stränderna. I det här fallet 
handlar det om äldre fastigheter och det finns en annan fastighet utanför på grund av att Vänern sjunkit tillbaka 
och utan att det är eller har varit praktiskt möjligt för allmänheten att röra sig längs stranden. Av det skälet är det 
inte lämpligt att fastighetsgränsen 2:145 är användningsgräns för allmän plats Natur på plankartan.

Det hade varit naturligt bland annat med tanke på skötsel och ansvar att införliva de markbitar som idag ligger 
inom 2:145 till de olika strandnära fastigheterna men det är inte möjligt om marken är planlagd som allmän plats 
Natur. Kommunens bedömning är också att det i speciellt ett läge, utanför 2:131, inte är lämpligt med allmän 
plats där den erosionskänsliga stenläggningen finns som översvämningshinder.

Några av de bryggor som finns har inte kommit till med strandskyddsdispens och har i det avseendet inte tagits i 
anspråk lagligt. Men det finns äldre servitut för bad- och båtplats och flera av bryggorna har också funntis sedan 
innan 1975. Enligt jordabalken har de äldre fastigheterna där Vänern utgjort tomtgräns även rätt att nyttja det 
nya markområde som blivit. Stranden har tagits i anspråk och använts av de boende med servitut och rättighet, 
de är de enda som kunnat komma dit landvägen. 

Fri passage till allmänt tillgänglig strand finns via vägen i området. Stranden på fastigheten 2:63 längst i söder är 
allmänt tillgänglig och ska vara det fortsatt. Kommunens avsikt är att planlägga den som allmän plats Natur, med 
tydlig tomtavgränsning mot intilliggande fastigheterna 2:131 och 2:66.

Avstyckningskarta från 1933, Dingelsun-
det 2:80. Enligt förtydligande nere i högra 
hörnet ska fastighetens västra gräns utgöras av 
Vänern.

Avstyckningskarta och del ur 
köpebrev från 1932, nuvarande 
Dingelsundet 2:131och 2:132. 
Vänern utgör södra gränsen.

Avstyckningskarta från 1933, Dingelsundet 2:83. 
Fastighetens södra gräns utgörs av Vänern.



Planförslaget
Kommunens bedömning är att ett upphävande av strandskyddet inom område 1, 2, 4 och 5 inte har påverkan på 
allmänhetens tillgänglighet till strand då möjligheten att vistas vid stranden som förhållandena är idag, är kraftigt 
begränsade. Det är inte heller möjligt att nu eller i framtiden tillskapa en större tillgänglighet, till exempel i form 
av en sammanhållen fri passage längs stranden, då hemfridszoner och tidigare upphävt strandskydd omöjliggör 
det. Tillgänglighet till stranden finns istället på andra platser inom Dingelsundet och den södra udden, område 3, 
är en av dem. Där är det viktigt att strandskyddet bevaras. 

Bedömningen är också att åtgärden inte har påverkan på djur- och växtlivet jämfört med hur förhållandena är 
idag. Marken är exploaterad och inte möjlig att återställa.
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Åsa Lundgren

Inom Karlstads kommun, Värmlands län
Södra Dingelsundet - Udden (del 2)
Detaljplan för
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Förslag till markanvändning i detaljplan. Naturmark i grönt, 
kvartersmark för bostadsändamål i gult, väg i grått och vatten-
område i blått. W1 för bryggor, övrigt vattenområde föreslås få 
användningen W, öppet vattenområde. 
Strandskyddszonen markeras av rödprickad linje.


