
Oklarheter när kommuner övertar ansvar för allmän plats 
	  
Hur kommunalt övertagande av 
huvudmannaskapet för allmän plats går 
till är ett ämne som aktualiserats på 
senare tid. Det finns flera oklarheter 
bland landets kommuner i hur ämnet 
ska hanteras på rätt sätt.  
 
För alla detaljplaner med allmän plats ska 
det finnas en huvudman. Allmän plats är 
den mark i planen som är allmänt 
tillgänglig och fyller ett gemensamt behov. 
Huvudmannaskapet innebär att ansvara för 
att sådan allmän plats iordningställs och 
sköts. Vanliga exempel på allmän plats är 
väg, naturmark och torg. 
Huvudmannaskapet kan vara antingen 
kommunalt eller enskilt. Om det är 
kommunalt är det kommunen som har 
ansvaret, medan det vid enskilt åligger de 
berörda fastighetsägarna att gemensamt 
sköta den allmänna platsen. 
Huvudmannaskapet i en plan kan också 
vara delat mellan kommunalt och enskilt.  
 
Lagstiftningen på området är på flera sätt 
oreglerad. Bland annat regleras inte hur 
kostnaderna för övertagande ska fördelas. 
Det lämnas helt enkelt upp till kommunen 
och den samfällighetsförening som har det 
enskilda huvudmannaskapet att komma 
överens.  Samfällighetsföreningar klagar 
på att kommunerna får göra lite som de 
vill, framförallt eftersom det är 
kommunerna som bestämmer om 
planändring ska ske. Anledningarna till att 
samfällighetsföreningar som förvaltar 
allmän plats med enskilt huvudmannaskap 
kan vilja bli av med ansvaret är främst 
argumentet om att betala ”dubbelt”. Dels 
betalar medlemmarna i 
samfällighetsföreningen en avgift till 
föreningen och dels betalar de 
kommunalskatt. Ofta upplevs enskilt 
huvudmannaskap som något positivt, 
särskilt i och med rätten till 
självbestämmande. Dock vägs det inte 
alltid upp när kostnaderna för att sköta 
drift i enskild regi blir höga.  
 

Ett sätt att tydliggöra hur övertaganden ska 
gå till vore om nationella riktlinjer och 
regelverk tas fram. Bland annat borde 
regleras vilket ansvar som ska ligga hos 
vilken part och vem som betalar vad. 
Framförallt förbättras möjligheterna till 
alla samfällighetsföreningar behandlas på 
ett jämlikt sätt. En lösning har kunnat vara 
att låta kommunen ingå i 
gemensamhetsanläggning utan fastighets-
anknuten nytta, ett förfarande som idag 
inte är möjligt.  
 
Norrköpings kommun har som 
initiativtagare till examensarbetet beskrivit 
övertagandefrågan som omständig och 
tidskrävande. Vid en jämförelse mellan 
olika kommuner som arbetar med frågan 
är tydligt att denna bild går igen och att 
kommunerna på delvis handlar olika. 
Särskilt när det gäller ansvaret för 
kostnader och standardnivåer. I 
examensarbetet gjordes också en 
enkätstudie bland landets kommuner. 
Totalt svarade nästan hälften av landets 
kommuner, 143 av 290. Bland de svarande 
uppgav 8 %, eller 11 stycken, att de har en 
handlingsplan för hur de ska gå tillväga 
vid övertagande. Hos dessa kommuner kan 
övertagandefrågan antas så relevant att det 
krävts att kommunen djupare utrett hur 
övertagande ska gå till.  

Det här arbetet är på många sätt till nytta 
för att lyfta en fråga och en problematik 
som alltmer kommer att uppmärksammas i 
den kommunala verksamheten under de 
kommande åren. Det är av stor vikt att nå 
ut med information till vägföreningar om 
vilka rättigheter och skyldigheter de har i 
rollen som huvudman och i relationen med 
kommunen. Vidare är det viktigt att få alla 
inblandade parter att förstå att ingen form 
av huvudmannaskap är felaktig. 
Avgränsningen för när olika typer ska 
gälla är viktigt att förtydliga och därtill 
skapa förutsättningar för bärkraftiga 
förvaltningsformer i framtiden. 


