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Sammanfattning
E\amensarbetets syfte iir att utreda hur nedan listade kategorier av vattenomriden behandlas i
ibrraftningar. Fttr att hitta fastigheter vid vattenomreden anv?indsen digital karta AutoKavy.
Yia AutoKavy ar det mitjligt aft na fastighetsregistret diir fiirefiningsaldema finns
tillgangliga i digitalt format. Fdr att beskiva hur vattenomraden behandlas i fiinattningai
tmdendks fiJljande i liiffafiningsakten: ftirrafiningskartor, fastighetsrafilig beskivning,
iMttningsprotokoll,
ansdkan, kdpekontakt och i fastighetsregistret undersdks om
Etenarealen redovisas. En godtagbar redovisning av vattenomriden i fiinattningsakter
imebar att lasare av ftirattningsakter ska pa ett enkelt sett kunna tyda att fastigheter
innehriller vattenomraden. Beskrivningen av hul vattenomraden behandlas utgar fran de
ltrr5ttningar som valts ut under inventedngen och tarken air att ge en ungefiirlig uppfattning
oan hur vattenomridsn behandlas i fiin?ittningar. Utredningen bester av 32 st. ldrraftningar
!.ch en sarskilt utvald i Kalmarsund.
.

Sjiiar och hav redovisas pA ett mycket godtagbart s?itt i ftirattningsaktema da
vattenomraden askidliggdrs tydligt pA ftirafiningskartoma samt redovisas utfttrligt i
den fastighebdttsliga beskrivningen och fiirr?ittningsprotokolletsredogdrelse /
fastighetsbildningsbeslut.

.

Vattendrag och dammar behandlasinte lika grundligt i ftiniittningsaktema delvis
pga. att det ar en kostnadsfrega om de ska matas in och arealberiilcras.Vattendrag kan
paverka ftirrattningar pga. strandskydd vilket medfijr att vattendmg behandlas i
6rlaftningama. Vattendrag redovisas pA €tt godtagbart satt i {tirattningsaktema da
{brr?ittningskartoma askidliggiir vattendragen men utover defta dr informationen om
vattendmg i fiirettningsaktema ringa. Dammar redovisas inte pe ett godtagbart satt i
ftrr?ittningsaktema d6 de fiir det mesta inte tas ut pA fiirriittningskartoma eller
kommentems i forrattningsaktema. Alledningen till defta ar att dammar sellan
pi.verkar fastighetsbildningen och di behandlas de inte vidare i iiinettningen.

.

Kalmarsund: I denna utvalda ftirriittning bestar fastigheten endast av vattenomride
vilket redovisas pe ett vAldigt godtagbart satt i fiirraftningsakten. Vattenomradet
Ssk6dliggdrs tydligt pi ftirr?ittningskartan samt redovisas i den fastighetsdttsliga
beskrivningen, fiirrAttningsprotokollets redogdrelse samt ansitkan. Utmiirkande fiir
denna fiirr?ittning ?ir att anviindningssyftet fijr vattenomredet anges dvs. fl'tande
bostlider.

L\amensarbetetska aven besvara frigan om fastighetsbildningi och vid vattenomreden
upp$ller de allmiiruraliimplighetsvillkoreni fastighetsbildningslagen.
Analysen visar att det
frnns faldorer som gdr att vattenomreden kan piverka fastigheters liimplighet i sin helhet bad€
positilt och negativt.Vidare kan fastighetsindelningen
bli mer eller mindre liimplig beroende
pa hur fastighetervid sjtiar och hav utformas.Nar fastighetsbildningsker vid sjciaroch hav
bor det dvervegas att tilllitm nybildade strandfastigheter vid strandlinjen vattenomriden.
Srandfastigheter blir d6 mer praktiska och fi.rnktionella.Analysen visar ocksa bl.a. att
t?stigheter med vattenomrede inte alltid har liimplig storlek och utformning samt att
iastisheter vid stranden kaa inskriinka allemansratten.
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