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Sammanfattning
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Ystads Sandskog(vidare i arbetetkallat Sandskogen)iir ett rekeationsomride
dster om Ystad, precis intill havet. I detta omride finns ca 550 stycken
fritidshus. Ystads kommun er markiigare och arrenderar ut tomtplatser till
liitidshusagama. Sandskogen har en sp?innandehistoria dit grundid6n med
omradet redan pi 1800-talets slut vax att skogen skulle vara till ftr alla. idag
karakl?iriseras Sandskogen av en stor mangfald med blandad bebyggelse i
olika stilar och storlekar. Ystads kommun har antagit omredesbestAmmelser
dver Sandskogen ftir att bland annat bevara fritidshuskaraktaren och fijr att
omradet ska fiirbli ett rekreationsomrade dar allmanheten ska ha mdjlighet att
strova fritt mellan stugoma.
Syftet med detta examensarbete Zf att uteda vilka konsekvenser som skulle
upps€ vid fastighetsbitdningoch fiirs?iljningav arrendesllillenai Sandskogen.
Skulle det vara mojligt att genom{iira en ftirsiiljning av arendetomtema till
fritidshus?igama utan att Sandskogens karakter fiiriindras? Vidare ar syftet
aven att klargitra kommunens mdjligheter att styra uwecklingen i Sandskogen.
Inledningsvis beskrivs Sandskogenshistoria och teori bakom kommunens
mdjligheter att reglera och sfyra omradet i den riktning de 6nskar. Dessutom
utvecklas bostadsarrendeur ftitidshusiigamas perspektiv och konsekvensema
vid hus pi olri grund som kreditsZikerhet beskrivs. Vidare framstalls
fastighetsbildningslagen och dess kav pi l?impliga fastigheter. F6r att ff en
omfaftande bild av Sandskogen har intervju€r av relevanta parter sesom
representanter ften Ystads kommuo, fastighetsmaklare, banldjiinstem?in och
den fiire detta ordfiimnde i Villaigareftireningen Ystads Sandskog utftirts.
Aven enkiiter till fritidshusagama har skickats ut. Allt material har sedan
sammanstillts och diskuterats.
F6r liitidshusagama skulle naturligtvis ftikdp av anendetomtema innebara en
nagot itkad sjelvbestiimmanderatt. Dessutom skulle ffirsiiljning
av
arrendestiillena inneb?iravissa ekonomiska konsekvenser. Det som karske iir
den stairstaekonomiska effekten ar den vardestegring som stugagama skulle
kunna tillgodoriikna sig. Vidare skulle fritidshusiigamavid belining av sina
fritidshus fr mer fiirmanliga villkor iin vad kreditinstituten kan erbjuda idag di
det idag riir sig om belining av l6s egendom.
En eventuell ftirs?iljning av ar€ndestellena skulle innebiira att Sandskogens
karaktif fttrandras genom att tydliga tomter bildas och genom att 6kat
permanentboend€skulle uppst6.
Idag har Ystads kommun inget intresse av att fastighetsbilda i Sandskogen.
Kommunen har dock ett stort kapital bundet i Sandskogen som kan vara sv6rt
att mohte i ftamtiden. Diffiir ar fiirsiiljning av arrendesldllena inte aktuellt
idag, men kommer eventuellt att bli det nigon gang i liamtiden.

