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UTDRAG UR DIMENSIONERINGSGRUNDERNA FÖR 

STRANDGENERALPLANERNA I EKENÄS  
 

4.4  BERÄKNING AV BYGGRÄTTER 

4.4.1  Stomlägenhetsgranskning och fördelning av byggrätt 

 

För att kunna bemöta markägarna likvärdigt tillämpas den s.k. stomlägenhetsprincipen vid 

beräkningen av byggrätt. Stomlägenhetsgranskningen sker enligt situationen den 1.7.1959, då den 

tidigare byggnadslagen trädde i kraft, 

 

Den totala teoretiska byggrätten beräknas således stomlägenhetsvis. 

 

Från den totala teoretiska byggrätten räknas sedan bort all utnyttjad byggrätt inom stomlägenhetens 

områden, vilken utnyttjats efter 1.7.1959.  

 

Samma markägares områden utgör en s.k. markägoenhet, inom vilken det är möjligt att flytta 

byggrätter från en lägenhet eller ett skifte till en annan lägenhet eller skifte om man på detta sätt kan 

uppnå en mer ändamålsenlig planering.   

 

För områden som ingår i olika riksomfattande skyddsprogram, Natura 2000-nätverket samt för 

områden som i olika naturinventeringar klassificeras värdefulla, beräknas byggrätten enligt vald 

dimensioneringsnorm. Inom privata fastställda naturskyddsområden sker dimensioneringen i 

enlighet med fredningsbestämmelserna.  

 

4.6 GRUNDER FÖR BERÄKNING AV BYGGRÄTT 
4.6.1 Total teoretisk byggrätt 

Stomlägenhetens totala teoretiska byggrätt beräknas på basen av den dimensionerande markarealen. 

Stomlägenhetens tillämpade strandlinje avgör hur stor del av denna som kan utnyttjas.  

 

4.6.2 Dimensionerande areal  

En markareal som används som grund för beräkningen är det område som stäcker sig 200 m in på 

land från strandlinjen. Detta område kallas för strandområde. 

 

4.6.3 Tillämpad strandlinje 

Den tillämpade strandlinjen avgör hur många byggplatser som kan placeras vid strand. En 

stomlägenhets tillämpade strandlinje erhålls genom att avrunda smala uddar och vikar till att 

motsvara en realistisk användbar strandlinje. 

 

 

4.6.4 Avrundningsregler 

Den teoretiska byggrätt som erhålls på basen av den dimensionerande markarealen avrundas i 

allmänhet inte uppåt, utan det fordras alltid fulla hektar för envar byggrätt.   

 

 

4.7 DIMENSIONERINGSNORM  
 

4.7.1 Dimensioneringsnormer inom strandområdet 

 



Följande dimensioneringsnormer tillämpas inom strandområdet för de olika skärgårdszonerna: 

 

I  Fastlandszonen: Högst 1 byggrätt/ 3 ha markareal (dimensionerande) 

  Högst 5 byggrätter/ km strand (tillämpad) 

 

II  Inre skärgårdszonen: Högst 1 byggrätt/ 3,5 ha markareal (dimensionerande) 

 Högst 5 byggrätter/ km strand (tillämpad) 

 

III  Yttre skärgårdszonen: Högst 1 byggrätt/ 3,5 ha markareal (dimensionerande) 

 Högst 4 byggrätter/km strand (tillämpad) 

 

IV  Havszonen: Ingen ny byggrätt.  

 

Specialfall (såsom t.ex. insjöar och flador/grunda vattenområden): 

 Områdets dimensioneringsgrunder hänför sig till områdets 

speciella karaktär och bestäms närmare tillsammans med 

markägaren. 

 Högst 2-3 byggrätter/ km strand (tillämpad)  

 


