


6. Råd och riktlinjer för fortsatt arbete 
Efter att ha satt oss in i gällande lagar, regler och riktlinjer, samt granskat både genom-
förda och framtida detaljplaner och deras handlingar, är det nu dags att utifrån detta 
utforma råd och riktlinjer inför fortsatt arbete. Vad är viktigt att tänka på i planerandet av 
nya områden med flytande bostäder, både vad det gäller framtida detaljplanerarbete och 
gestaltning av den fysiska miljön? Och vad kan vara bra att ta med oss vad det gäller 
upplåtelseformer och skeppsregistrering för framtida planering av flytande bostäder? 

6.1 Framtida detaljplanearbete 

Detaljplanens syfte kan kortfattat sägas vara att reglera användningen av mark- och 
vatten, miljö- och genomförandefrågor samt gestaltningen av den nya bebyggelsen. I varje 
detaljplan ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön planeras att förändras 
eller bevaras. Planarbetet är ett samarbete mellan olika kommunala organ med olika 
ansvarsområden och genomförandet samverkar för att nå en så god helhetslösning som 
möjligt. Plan- och bygglagen anger ett visst obligatoriskt innehåll för detaljplaner, såsom 
hur de olika intressena har sammanvägts och hur gemensamma frågor har lösts. Ut-
formningen och användningen av gator och allmänna platser skall även redovisas samt 
användningssättet för kvartersmark och vattenområden. Vidare måste tiden för genomfö-
rande anges, vilket även ger en förutsättning för att planen kommer att förverkligas. 
(Boverket 2002, ss. 11-12) 

Detaljplanen kan antingen upprättas genom ett normalt eller ett enkelt förfarande, där 
normalt förfarande tillhör det vanligaste tillvägagångssättet. Enkelt förfarande används i 
de fall förslaget är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten, samt är

förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande om denna. arbetet 
delas sedan in i olika skeden, såsom program-, samråds- och utställningsskede, följt av 
antagande och laga kraft. (Boverket 2002, s. 21)

I Västerviks kommun var planprogrammet som upprättades i programskedet en god hjälp 
för att definiera en övergripande struktur och ett innehåll för berört planområde och 
kommande planarbete. Planprogrammet identifierar viktiga frågeställningar inför det 
fortsatta arbetet med att ta fram en detaljplan, samtidigt som programmet i ett tidigt 
stadium ger alla inblandade insyn och möjlighet till delaktighet. Ett planprogram kan sägas 
ge riktlinjer för fortsatt planering, utan att vara juridiskt bindande. (Dolk 2008a, s. 24) 

Till en detaljplan hör diverse handlingar och de obligatoriska är plankarta med bestäm-
melser samt plan- och genomförandebeskrivning. Handlingarna benämns efter status i 
form av samråds-, utställnings- eller antagandehandling i respektive planskede. Andra 
handlingar som brukar ingå (när sådana upprättats) är grundkarta, fastighetsföreteck-
ning, miljökonsekvensbeskrivning, illustrationer och övrigt planeringsunderlag som till 
exempel utredningar eller inventeringar. (Boverket 2002, ss. 43-46)

Enligt Miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller ett pro-
gram ska upprättas eller ändras. Behovsbedömningen är det första steget i miljöbedöm-
ningen och då det avgörs om detaljplanens, programmet eller ändringens genomförande 
medför en betydande miljöpåverkan (Dolk & Lindberg 2008, s. 2). En miljökonsekvensbe-
skrivning skall upprättas i de fall detaljplanen medger en användning av mark, byggnader 
eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljö, hälsa och resurs-
hushållningen med mark, vatten och andra resurser. (Boverket 2002, s. 48)



Det är i detta avsnitt svårt att ge exakta råd och riktlinjer att följa för att på bästa möjliga 
sätt upprätta en detaljplan för planområde som har flytande bostäder, då alla planområ-
den ser olika ut och har olika förutsättningar för att planera framtida bebyggelse. Vissa 
områden kan ha flera tidigare ställningstaganden att ta hänsyn till, samtidigt som områ-
den kan beröras av flera riksintressen som påverkar utformningen av planområdet bero-
ende på vad de gäller. Dessutom är det vanligt att speciella markförutsättningar råder i 
mark- och/eller vattenområdet inom planområdet, till exempel föroreningar från tidigare 
verksamhet, vilket kräver speciella åtgärder och regleringar i detaljplanearbetet. Varje 
specifikt planområde bör därför detaljplaneläggas efter rådande förhållanden och utefter 
den specifika kommunens önskemål och tankar om gestaltning av platsen eller andra 
rådande förutsättningar. 

Efter att ha granskat både genomförda planer och underlag för blivande planer, kan man 
dock utläsa några viktiga aspekter att ha med sig för framtida planering av flytande bo-
städer. En av de viktigaste sakerna i detaljplanearbetet är att ta upp viktiga riktlinjer och 
frågeställningar för en öppen diskussion och ta ställning till dem i ett tidigt skede i detalj-
planearbetet för att underlätta vidare arbete. Vidare är det viktigt att planering och ge-
staltning av den nya bebyggelsen sker med hänsyn till landskaps- och stadsbilden, samt 
att bebyggelsens utformning diskuteras igenom och noga regleras i detaljplanen. I vissa 
fall kan ett gestaltningsprogram behöva tas fram, så var fallet i Nacka, för att ännu tydli-
gare reglera de förhållanden som gäller för bebyggelsens utformning och för att vara 
säker på att få fram intentionerna med planen även i gestaltningen av planområdet. 

Vidare är det även viktigt att nya områden med flytande bostäder utformas med hänsyn 
till eventuella riksintressen, samt de hänsynsregler och miljökvalitetsnormer som finns 
reglerade i Miljöbalken. För planläggning av flytande bostäder krävs i de allra flesta fall en 
dispens från strandskyddet, om det inte sedan tidigare redan finns en sådan. Vad det 
gäller miljökonsekvensbeskrivningen kan det sägas att en sådan generellt har krävts i alla 
planer som berör flytande bostäder, eftersom det är en så pass ny boendeform och som 
man kanske inte riktigt än vet miljökonsekvenserna av. Dessutom har det i områdena för 
flytande bostäder även varit planer på småbåtshamn eller marina, vilket alltid medför en 
betydande miljöpåverkan på området och som då kräver en miljökonsekvensbeskrivning 
vid detaljplaneläggning. 

Man kan även utläsa i genomförda och planerade planer för flytande bostäder att en geo-
teknisk undersökning ofta varit nödvändig, då det väldigt ofta finns föroreningar i mark 
och/eller vatten från tidigare verksamheter som legat på eller intill området. I detaljpla-
nen från Kalmar kommun skrevs det in i planbeskrivningen att en närmare geoteknisk 
undersökning ska ske i samband med bygglovssökningen. Ibland kan även en bullermät-
ning behöva göras för att visa vilka bullerdämpande åtgärder som behöver vidtas i de fall 
planområdet ligger nära till exempel en större väg, bulleralstrande verksamheter eller 
kommer att ha mycket motorbåtstrafik. I övrigt kan en riskutredning behöva göras för att 
utreda om särskilda åtgärder behöver göras i området för att till exempel minska risken 
för att husbåtarna blir påseglade av passerande båtar eller för att utreda fall och olycks-
risken inom området, vilket var fallet i Nacka. Vanligt är även att en särskild brandutred-
ning görs för att säkerställa brandsläckningen inom planområdet med tillräcklig fram-
komlighet och tillgång till släckvatten. Branddokumentation har tagits fram i samtliga 
både genomförda och planerade detaljplaner.



Tilläggas bör även att det i planområdet med flytande bostäder är precis lika viktigt, som 
för planområden med bostäder på land, att platsen görs tillgänglig och attraktiv både för 
de boende och för allmänheten. Platser för möten och umgänge kan med fördel både 
finnas längs med vattnet och längs med bryggan/piren husbåtarna ligger förtöjda vid. 
Flytande bostäder bidrar till en ny attraktiv bebyggelseform för staden, vilket brukar 
genera mycket folk som strosar och uppehåller sig i området. Ett väl utfört område som 
tillåter flytande bostäder lockar både nya skatteintäkter från nya boende och kanske även 
nya företag till kommunen, samtidigt som det är ett sätt för kommunen att sticka ut och 
visa framfötterna gentemot omkringliggande städer. I Västervik har man märkt att plane-
ringen av flytande bostäder uttrycker positiv framåtanda från kommunens sätt, vilket 
lockar både turister och nya invånare. 

Dessutom är det viktigt att fundera över hur man löser parkering, förråd och avfallshan-
tering både för de boende, besökare och om det finns verksamma inom planområdet. 
Även om denna form av boende gör att planering krävs främst på vattnet, får man inte 
glömma marken på land, där mycket folk kommer vara i rörelse både till och från husbå-
tarna, marinan eller omgivningarna i största allmänhet. Det är viktigt att områdets delar 
både på land och i vatten samverkar och regleras väl för att få bästa möjliga utformning 
och gestaltning. Med fördel kan en strandpromenad anläggas längs med vattnet, vilket gör 
att både boende och allmänheten kan använda sig av platsen på bästa möjliga och att 
platsen känns användbar och inbjudande. Dessutom är en strandpromenad i kombination 
med trädplanering en bra avskärmning mot bilarnas uppställningsplatser, miljöhus och 
förråd på land. 

Bra planer och underlagsmaterial finns att använda sig av för att se hur arbetet sett ut 
hittills med denna relativt nya boendeform och Kalmar är den kommun som helt klart 
kommit längst med detaljplanearbetet för flytande bostäder. Detta eftersom de är första 
kommunen i landet som avstyckat vattenfastigheter för bostadsändamål, då fastigheten 
helt består av vatten. Enligt Thorvaldsson (2006) reglerade man i detaljplanen vattenom-
rådet för bostadsändamål i detaljplanen som särskild användning vid sidan av kvarters-
mark och allmänna platser, med beteckningen ”vattenområde, bostäder flytande på vat-
ten”. Vattenområde för bostadsändamål får i detaljplaner beteckningen WB. 

Exempel på planbestämmelser för vattenområden från detaljplanen i Kalmar

Vidare var en stor fråga under hela planerings- och genomförandeprocessen i Kalmar om 
de flytande bostäderna kunde anses vara fastighetstillbehör enligt jordabalken då de 
befinner sig på vattnet och inte på fast mark. Efter diskussioner både på Lantmäteriet och 
på ett seminarium som hölls i Kalmar 2006 konstaterades att så var fallet, vilket under-
lättar både belåning och överlåtelse betydligt. Hade så inte varit fallet hade vattenfastig-
het och bostad fått överlåtas och pantsättas var för sig. 



Det är viktigt att man har ett nära och bra samarbete på kommunen där detaljplanen ska 
upprättas, vilket arbetet i Kalmar visat, för att lyckas med en bra plan som ger bra förut-
sättningar för framtida område med flytande bostäder. Det är mycket att tänka på, men 
samarbetar man och tar kunskaper från många personer med olika kunskapsområden 
minskar risken för att missa någon viktig aspekt och chansen att lyckas genomföra och få 
fram kommunens intentioner med området ökar. 

6.2 Gestaltning och exempel på utformning 

När man ska planera för permanenta områden av bostäder på vattnet som både ska fun-
gera som nya attraktiva och som väl fungerande bostadsområden, är det viktigt att noga 
planera områdets gestaltning och utformning. Med utgångspunkt från bakgrundsdelen och 
med nedslag i verkligheten, ska ett försök till att ge riktlinjer till gestaltning och utform-
ning till detta göras. Precis som i föregående avsnitt om detaljplaneläggning är det svårt 
att ge exakta råd och riktlinjer då alla planområden har olika förutsättningar, men gene-
rellt sätt finns vissa saker som gäller för alla nya områden med flytande bostäder. 

Tillgänglighet

För att klara kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörel-
se- eller orienteringsförmåga, gäller bland annat att man från bryggan eller piren bosta-
den ligger förtöjd vid ska kunna gå ombord på husbåten utan någon större nivåskillnad. En 
lutning på 1:12 kan godkännas, men helst ska lutningen vara högst 1:20 för att möjliggöra 
ombordstigning även för till exempel rullstolsbundna. Vidare ska husbåtens entréplan 

innehålla de nödvändiga rum som behövs för att bostaden ska kunna fungera om man 
endast kan vistas på detta plan. Detta betyder att entré, kök, toalett med dusch, tvätt 
samt någon form av plats för att sova och för vistelse ska finnas. Av egen erfarenhet är 
kommuner runt om i landet olika hårda med dessa utformningskrav och exakt vad som 
krävs prövas i respektive kommunen vid bygglovsprövningen, utifrån gällande lagstiftning 
samt de råd och riktlinjer som finns till exempel från Boverket. 

Vad det gäller den flytande visningsvillan i Kalmar och husbåtarna vid Pampas Marina i 
Solna, klarar ingen av dem fullt ut kraven på att vara tillgängliga för personer med ned-
satt rörelse- eller orienteringsförmåga. Entréplanet i båda fallen innehåller inte de rum 
som behöver finnas utan nivåskillnad för att bostaden ska vara tillgänglig, även om husbå-
ten i Kalmar inte är långt borta. Däremot klarar husbåten i Kalmar kraven på ombordstig-
ning utan större nivåskillnad, då man går ombord på husbåten via en ramp från den ut-
skjutande piren husbåten ligger förtöjd vid. Husbåtarna i Solna klarar däremot inte heller 
dessa utformningskrav utifrån tillgänglighet, då man från bryggan till husbåtens entré har 
större nivåskillnad som lösts med ombordstigning via trappor från bryggan. 

Hur har man då fått bygglov för dessa bostäder som inte uppfyller kraven på tillgänglighet 
som finns för nybyggda bostäder? Anledningen till detta är att husbåtarna i Solna utfor-
mades innan kraven på bygglovsplikt slagit igenom för husbåtar, vilket gjort att man ut-
format dem utan hänsyn till vad som krävs för nybyggda bostäder. Både för husbåtarna i 
Solna och husbåten i Kalmar gäller dessutom att de är registrerade i skeppsregistret och 
klassas som båtar, vilket gjort att man enligt Strindberg (2009-02-24) kommit undan 
vissa krav på utformningen. Dessutom är permanent boende på vattnet en relativt ny 
företeelse i Sverige och det är först på senare tid och främst i de nya planerna för 



flytande bostäder som man klassar dem som bostäder. Detta gör att husbåtar precis som 
andra bostäder måste utformas med hänsyn till gällande lagar och regler om tillgänglig-
het som krävs för nybyggda bostäder. 

För att klara kraven på tillgänglighet i framtidens planering av bostäder på vattnet, är det 
viktigt att ha med tankar på tillgänglighet både vad det gäller utformning av entrén och 
entréplanet. Bästa sättet att klara ombordstigningen ur tillgänglighetssynpunkt är att från 
bryggan eller piren bostaden ligger förtöjd vid ha en ramp i tillåten lutning. Fördel är om 
bryggan följer vattnets rörelser precis som husbåten, för att inte variationer i vatten-
ståndet, framtida landhöjning eller den globalt förändrade vattennivån ska ställa till pro-
blem vid ombordstigningen och göra att man inte klarar tillåten lutning. För utformning av 
entréplanet gäller att man tänker till och verkligen utformar bostaden efter de krav som 
finns och att man vid bygglovshandläggningen från kommunens sida verkligen ser till att 
dessa krav efterföljs även för flytande bostäder. 

Slutligen är det även viktigt att det i området planeras för möjlighet till tillgänglig parker-
ing för både boende och besökare, efter den aktuella kommunens parkeringsnorm. Gene-
rellt kan man säga att varje bostad ska ha en plats att parkera på inom en radie på 25 
meter från bostaden och en tillgänglig och användbar entré. Dessutom är det viktigt att 
gångytan mellan parkeringen och bostaden har bra belysning och bra underlag för att den 
ska vara tillgänglig och användbar även för personer med nedsatt rörelse- eller orienter-
ingsförmåga.  

Bra exempel på ombordstigning utifrån aspekter om tillgänglighet, exempel Kalmar
(foto: Jenny Karlsson)

Mindre bra exempel på ombordstigning utifrån aspekter om tillgänglighet, exempel Solna
(foto: Jenny Karlsson)



Brandskydd 

För att klara kraven på brandskydd både vad det gäller bostadens utformning, skydd mot 
uppkomst och spridning av brand samt skydd mot brandspridning mellan byggnader är 
det viktigt att tänka på denna punkt redan i ett tidigt skede i utformningen av området. 
Bostaden ska utformas utefter gällande regler i Boverkets Byggregler, som till exempel 
krav på minst två olika utrymningsvägar från bostaden. Som nämnts tidigare har det i de 
flesta fall krävts en brandskyddsutredning för att i varje specifikt område se vilka exakta 
förutsättningar och krav på utformning som krävs för att klara brandskyddet och utrym-
ningen i planområdet. 

Oftast är inte det kommunala nätet dimensionerat för att klara tillgången på släckvatten 
vid eventuell brand, samt att husbåtarnas placering längs med bryggor gör att räddnings-
tjänsten har en nedsatt framkomlighet till bostäderna vid brand. Detta gör att man måste 
tänka på att placera ut brandposter med jämna mellanrum i området, som får sitt vatten 
från en pump centralt i området. Släckvattnet kan med fördel vara sjövatten för att mins-
ka åtgången på kommunalt vatten. 

Vidare är det viktigt att husbåtarna placeras med minst åtta meters mellanrum för att 
minska risken för spridning av brand. Förutom brandposter i området kan man med fördel 
använda sig av fasadsprinklers för att underlätta släckning vid eventuell brand, särskilt 
eftersom det oftast finns motorbåtar mellan husbåtarna vilket ökar brandrisken. För att 
minska risken att brand ska uppstå kan man med fördel även komplettera brandvarnare 
med invändiga bostadssprinklers, vilka aktiveras både vid förekomst av brand eller rök. 
Bostadssprinklers finns på husbåten i Kalmar och enligt Strindberg (2009-02-24) är 
bostadssprinklers väldigt effektiva, då man i USA sett att invändiga sprinklersystem hej-
dade en större spridning av brand i 95 % av fallen. 

Vid planering av områden med husbåtar har det även krävts två av varandra oberoende 
utrymningsvägar från husbåten in till land, för att möjliggöra landsättning även om en väg 
in till land är brandhärjad. Så var fallet i till exempel Solna, där detta löstes genom att ha 
en brandbro mellan bryggorna som kan fällas ner och användas vid behov. Oftast är inte 
bryggorna helt förbundna med varandra i utformningen av nya områden med flytande 
bostäder, då man med fördel vill ha mindre båtar på insidan av bostäderna och deras 
bryggor då detta läge är vindskyddat. En brandbro som vid behov förbinder bryggorna är 
därför en mycket bra lösning på att klara kravet på två av varandra oberoende utrym-
ningsvägar. Om kravet inte kan lösas till exempel om området bara har en brygga, kan 
bryggan göras bredare och delas av mitt i av en brandvägg. På så sätt kan ena delen av 
bryggan användas för att ta sig in till land om en del av bryggan är brandhärjad, vilket är 
en lösning som varit uppe på diskussion i utformning av nya områden från husbåtsföreta-
get AquaVilla. Nackdelen blir att brandväggen blir en barriär och att området kan ses som 
mindre inbjudande och attraktivt av människor som rör sig i området. 

Olyckor

Vattennära boende medför en ökad risk för fall och drunkning, vilket gör att det är extra 
viktigt att förebygga dessa olycksrisker genom till exempel räcken på både ramper, bal-
konger och takterrasser. För att minska risken för olyckor som till exempel att personbi-
lar eller andra fordon ska köra ner i vattnet, bör det längs hela vattenlinjen finnas pollare, 
räcken eller andra hinder som gör att dessa olyckor kan undvikas. Vad det gäller bryggor 
finns inga krav på att de ska ha räcken, vilket även skulle försvåra åtkomligheten till båtar 
förtöjda längs med bryggan. Detta medför dock en ökad risk för drunkning vid bryggor 
särskilt för boende i området, som dagligen vistas på bryggor för att komma till och från 
sin bostad. Vid arbetet med Marinstaden i Nacka framgick enligt en separat utredning att 



boendet i husbåt kan likställas med olycksrisker vid vistelse i fritidsbåt i säker hamn. 
Såväl boende som besökande måste dock vara medvetna om riskerna och iaktta försiktig-
het då man vistas vid bryggor och kajer. Det kan vara bra om det på flera ställen i områ-
det finns räddningsstegar om någon person trillar i vattnet och snabbt kan ta sig upp 
igen. 

Risken för fall och drunkning är störst för barn, men erfarenheter från genomförda om-
råden med husbåtar visar att detta förebyggs genom att barnen tidigt får lära sig rådan-
de förutsättningar och försiktighet i sitt bostadsområde (Bergström, R. 2009-01-29). 
Detta kan jämföras med att barn som bor nära en större trafikerad väg lär sig att vara 
försiktig vid den, precis som barn som bor nära vattnet får lära sig att vara försiktiga vid 
det. Kunskap, försiktighet och förebyggande åtgärder kan sägas vara de bästa sakerna 
för att förebygga olycksfall vid flytande bostäder. 

Andra olyckor som husbåtar är utsatta för skulle kunna vara att andra båtar skulle kunna 
kollidera med husbåten, vilket i värsta fall kan leda till att husbåten sjunker. Risken för 
detta har i genomförda områden bedömts som liten och några åtgärder för att minska 
detta har inte genomförts. En sak som skulle kunna göras är att göra området precis 
innan husbåten grundare, för att båten skulle gå på grund precis före kollision, men denna 
åtgärd är kostsam och kan ställa till problem den dag man vill bogsera bort husbåten till 
en annan plats. Risken för kollision bedöms större ju närmare husbåten ligger en större 
farled. 

Vidare är det viktigt att husbåten förtöjs ordentligt för att stå emot hårt väder som vind 
och kraftiga vågor, samt isbrytning och att förtöjningen följer variationerna i vattenstån-
det. Det är viktigt att husbåtens förtöjning, vare sig den består av kättingar i botten eller 
pålar, är flexibel för vertikala rörelser. En geoteknisk undersökning visar om till exempel 
bottensedimentet innehåller farliga ämnen, vilket ställer högre krav på infästningarna. Vid 
känslig bottenmiljö kan system som SEAFLEX vara till fördel att använda, då förankringen 
ständigt är spänd och anpassar sig efter rådande förhållanden och gör att förankringarna 
på bottnen är helt stilla och inte rör upp bottensedimentet. Beroende på områdets läge 
kan det vara aktuellt att placera en vågbrytare mellan husbåtarna och öppet hav om om-
rådet ofta drabbas av kraftig sjöhävning eller att placera husbåtarna i skyddat läge innan-
för bryggor eller pir. Vilken typ av förtöjning och hur man exakt placerar husbåtarna på 
området bestäms av rådande förutsättningar på platsen. 

Viktigt med räcken vid balkonger och uteplatser för att minska risken för olyckor
(www.aquavilla.se)



Säkerhet mot brott

Vid Pampas Marina i Solna har man länge haft problem med inbrott i fritidsbåtar, men de 
senaste årens uppblandning av fritidsbåtar och permanentboende i husbåtar har dock 
gjort att inbrotten helt har upphört. I området rör sig idag både personer som bor och 
arbetar i marinan, samt personer som ska till sina båtar eller som bara är ute och stro-
sar runt i området. Flödet av människor i området har gjort att den allmänna tillsynen 
ökat och brotten i sin tur minskat. Dessutom är de boende i området måna om och ser 
efter sin närmiljö, vilket indirekt även det förhindrar brott. (Ekegren 2009-01-29) 

Bästa sättet att förebygga brott kan rent praktiskt sägas vara att blanda områden med 
husbåtar med vanliga båtar och verksamheter, samt att skapa möjligheter att vistas och 
använda sig av området, vilket kommer leda till att människor rör sig i området på dyg-
nets alla tider. Den sociala kontrollen blandat med att området upplevs som efterhållet, 
gör att brott effektivt kan motverkas. Att sedan ha bra belysning i området samt lås och 
larm på husbåtarna, förhindrar ytterligare risken för brott. 

Exempel på utformning 

Hur ett område med husbåtar utformas beror till största del på den specifika platsen och 
dess förutsättningar, där hänsyn i utformningen måste tas till allt från vattendjup, om 
området är extra utsatt för vind med mera. Områdets utformning kan också se olika ut 
beroende på vad det ska innehålla, till exempel endast flytande bostäder, bostäder blandat 
med fritidsbåtar eller någon form av hamnverksamhet. Det finns ett flertal varianter på 
utformning av områden med flytande bostäder och det bästa är att utforma området 
efter platsens förutsättningar, tankar om utformning samt att man får in så mycket som 
möjligt på området. 

Ett exempel på utformning, se bild nedan, är att förlägga bryggor ut i vattnet som husbå-
tarna förtöjs vid och på insidan av bryggorna kan man placera fritidsbåtar i ett vindskyd-
dat område längs med mindre bryggor. Båtar kan med fördel även förtöjas mellan husbå-
tarna för att skapa variation i skalan på området och för att utnyttja platserna mellan 
husbåtarna som uppkommer i och med brandskyddsavståndet. Om området ligger i ett 
vindutsatt läge och då vattendjupet tillåter det, kan husbåtarna med fördel placeras in-
nanför fritidsbåtarna för att ligga i ett skyddat läge.  

Om husbåtar och fritidsbåtar ska placeras innanför bryggorna, som i exemplet på ut-
formning nedan, måste en infart finnas sjövägen för att dels kunna placera båtarna och 
dels för att komma ut med fritidsbåtar till öppet hav. För att klara kraven på två av var-
andra oberoende utrymningsvägar in till land kan denna passage förses med en brandbro,
som vid behov skapar en övergång mellan bryggorna. 

Exempel på utformning (skiss av Jenny Karlsson)



Vidare är det viktigt att man planerar området som en helhet och utformar området både 
med hänsyn till användning och attraktivitet både för de boende och för besökande i om-
rådet. Med fördel kan det längs kajen anläggas trädplantering och att möjlighet finns att 
promenera längs med vattnet i form av en strandpromenad. På hamnplan kan sedan par-
keringsplatser, miljöhus och förråd placeras för de boende och om verksamma finns inom 
området. 

För att möjliggöra plats för vistelse och möten både på land och på huvudbryggorna på 
området, kan man med fördel utforma en brygga som inte följer den traditionella formen, 
se illustration intill. På så sätt skapas större yta som kan möbleras med växter och bän-
kar, samt att bättre plats för räddningsstege och brandposter finns på bryggorna. For-
men på bryggorna gör även att husbåtarnas placering i vinkel ger bra utblicksmöjligheter 
över vattnet när man rör sig i området. 

Bra plats för 
vistelse & möten 

 
 Plats för brandposter
& räddningsstegar 

Plats för båtar
mellan bostäderna 

 
 (Skiss av Jenny Karlsson)



Perspektiv över hur ett framtida område med husbåtar kan se ut
   (skiss av Jenny Karlsson)

 

 



6.3 Upplåtelseformer, beskattning och skeppsregistrering 

Som tidigare bakgrund visat finns olika typer av upplåtelseformer för bostäder, vare sig 
de är på fast mark eller av flytande karaktär och den form som är bäst att använda beror 
helt på omständigheterna från fall till fall. Olika upplåtelseformer har olika förutsättning-
ar, samtidigt som de säkerställer olika rättigheter och skyldigheter. I de fall man vill 
stycka av en tomt måste upplåtelseformen enligt Habenicht (2001, s. 12) antingen vara 
ägande- eller tomträtt. Fördelen med att avstycka fastigheter, i detta fall ett vattenområ-
de för bostadsändamål, är att den kan överlåtas, lagfaras, intecknas och så vidare, precis 
som alla andra fastigheter (Thorvaldsson 2006). I de fall man vill bilda servitut eller 
gemensamhetsanläggningar för till exempel bryggor, landgång, garage, förråd, miljöhus 
eller ledningar måste upplåtelseformen även här vara ägande- eller tomträtt. 

Kalmar var den första kommun i landet som avstyckade vattentomter och enligt Thor-
valdsson (2006) var det beviljad vattendom och detaljplanens utformning som möjliggjor-
de avstyckningen utifrån reglerna i fastighetsbildnings- och anläggningslagen. Detta visar 
att det är viktigt att redan i detaljplaneskedet fundera över vilken upplåtelseform man ska 
ha för de flytande bostäderna och reglera förutsättningarna för detta i planen. Det var 
även vid detaljplanearbetet i Kalmar kommun som man insåg att en husbåt kan räknas 
som tillbehör till fastighet och inte hus på ofri grund, vilket man trott var fallet eftersom 
byggnaden står på vatten och inte på fast mark på land och i praktiken inte är fast utan 
kan flyttas. 

Avstyckningen av enskilda vattentomter samt att moderna flytande husbåtar räknas som 
tillbehör till fastighet gör att denna relativt nya boendeform kan likställas med boende på 
land och att vanligt lån och försäkring för villa kan sökas, dock med vissa tillägg. Tyvärr 
menar Strindberg (2009-02-24) att vissa försäkringsbolag och även banker är negativt 
inställda och restriktiva till dagens moderna flytande bostäder. 

Vidare framgick i bakgrunden att fastighetsbeskattningslagen hindrar fastigheter som 
enbart består av vatten att få något markvärde. Indirekt blir fastighetens marknadsvärde 
även fastighetens markvärde, då den i de flesta fall har en byggrätt som medför ett högt 
marknadsvärde. Kanske behöver en lagändring komma till för fastigheter som består av 
enbart vatten och som ska användas för bostadsändamål (Thorvaldsson 2009-01-21), för 
att säkerställa deras värde utan att vara beroende av marknadsvärdet vilket kan variera 
över tiden.  

Både för husbåtarna i Solna och husbåten i Kalmar gäller att de är registrerade i skepps-
registret och att de vid inskrivningen löste kravet på styrinrättning genom ett proviso-
riskt roder. Förut var största anledningen till denna registrering att man slapp fastig-
hetsskatten (Schumacher 2001, s. 33), men idag visar det sig att alla husbåtarna betalar 
fastighetsskatt. Husbåtarna i Solna utgör byggnad på ofri grund tack vare deras upplåtel-
seform, men beskattas ändå eftersom de räknas till en särskilt taxeringsenhet. Sjövillan i 
Kalmar räknas som tillbehör till fastighet och slipper därmed inte heller fastighetsskatten, 
samtidigt som upplåtelseformen ger bättre förutsättningar för finansiering och försäk-
ring. Så varför registreras då moderna husbåtar i skeppsregistret?  



För att få ingå i skeppsregistret krävs skrov och styrinrättning. Att dagens moderna hus-
båtar har skrov råder det ingen tvekan om, men styrinrättning har endast löst proviso-
riskt vid besiktningen inför inskrivningen. Fastighetsskatt kommer de dock inte undan, 
men registrering gör att de kan pantsättas enligt sjölagen i de fall de inte ägs eller kan 
finansieras med vanligt villalån. Kanske behövs även här en lagändring till för att i till 
exempel sjölagen tydligare styra upp vad som får registreras som skepp eller båt. Att 
husbåtar kan räknas som tillbehör till fastighet och samtidigt vara inskrivna i skeppsre-
gistret kan juridiskt leda till konflikter vad det gäller om husbåten går under sjölagen eller 
jordabalkens regler (Schumacher 2001, s. 36). Vad det gäller sjövillan i Kalmar har den 
tagits ur skeppsregistret, men frågan om varför dagens moderna husbåtar registreras 
kvarstår fortfarande och kan inte ges något bra svar. 

6.4 Checklista för planering av nya husbåtsområden 

Nedan följer en sammanfattande lista över saker som kan vara bra att tänka på när man 
planerar för flytande bostäder. Givetvis beror de inblandade punkterna på, precis som 
nämnts tidigare, de rådande förutsättningarna på den specifika platsen. Dock måste vissa 
generella saker alltid vara med vid planering av boende på vattnet.  

Detaljplan Detaljplanen måste medge bostäder på vatten, annars behövs en planändring.

Vattenområden redovisas i detaljplanen som särskild användning, där använd-
ningen för bostadsändamål anges. 

Detaljplanen reglerar områdets utformning och vad som gäller för platsen, 
viktigt med noggrant arbete för bra resultat och gestaltning. 

Viktigt att detaljplanen för områden med husbåtar även reglerar parkering, 
förråd och miljöhus, samt plats för umgänge och uppehälle på allmän plats både 
för de boende, verksamma och strosande i området. 

Bygglov Enligt rättsfall kräver husbåtar bygglov om de används som permanent bostad 
och ligger permanent förtöjda under en längre tid. 

Bygglov kräver i sin tur att gällande plan för området tillåtet bostäder, annars 
måste planen ändras för att tillåta detta ändamål. 

Vattendom Byggande i vatten, permanent förtöjning i sjöbotten eller andra arbeten i vatten 
som till exempel utfyllnad kräver beviljad vattendom. 

Ansökan om vattendom görs i Miljödomstolen. 
Strandskydd Husbåtar kräver oftast dispens från strandskyddet, om det inte redan finns en 

dispens på planområdet från exempelvis tidigare verksamhet. 

Ansökan om strandskydd görs hos Länsstyrelsen.
Tillgänglighet Boverkets krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 

rörelse- och orienteringsförmåga gäller för nybyggda husbåtar.

Kraven på tillgänglighet gäller både för husbåtens planlösning och för om-
bordstigningen på husbåten. 



Brandskydd Regler om brandskydd finns i Boverkets Byggregler, samt riktlinjer från 
redan genomförda områden med husbåtar.

Krav på två av varandra oberoende utrymningsvägar finns både på husbåten 
och från husbåten in till land.

Områden med husbåtar medför oftast begränsad framkomlighet för rädd-
ningstjänsten, vilket kräver brandposter i området för att säkerställa tillgång 
till släckvatten, då det kommunala vattennätet sällan är dimensionerat för 
detta.

Husbåtar ska placeras med minst 8 meters mellanrum för att förhindra 
brandspridning.

Olyckor Regler om byggnaders utformning för att minska olycksrisk, sammanstötning 
med mera finns i Boverkets Byggregler.

Risk för kollision och behov av åtgärder för detta beror helt på var husbåten 
ligger förtöjd.

Räddningsstegar bör placeras på flera ställen på området för att underlätta 
räddning om någon faller i vattnet.

Förtöjning Det är viktigt att husbåtarna förtöjs ordentligt för att klara diverse påfrest-
ningar från väder och vind.

Förtöjningen måste göras så att vertikala rörelser tillåts för att följa varia-
tioner i vattenståndet.

Säkerhet mot  
brott 

Både husbåten och området den ligger på bör utformas så att risken för 
brott minskas.

Blandade bostäder och verksamheter, samt belysning, lås och larm är till-
sammans med ökad social kontroll bra sätt att förebygga brott.

Upplåtelseform Gällande upplåtelseform bör utredas tidigt och dess förutsättningar regleras 
i gällande plan för området.

Avstyckning av vattentomter ger husbåten samma rättigheter och möjlighet 
till belåning med mera som fastigheter på land.





7. Avslutning 

År 2002 antogs den första planen för flytande bostäder i Solna och sedan dess har flera 
kommuner följt efter, både med genomförda eller med framtida planer på nya områden. 
Bara de senaste åren har intresset och utvecklingen fortsatt framåt i snabb takt. Vare sig 
man pratar om moderna husbåtar, flytande villor eller sjövillor, kan man säga att boende 
på och i närheten av vattnet alltid fascinerat människan och trenden verkar hålla i sig om 
man blickar framåt. 

Gällande lagstiftning fungerar i det stora hela bra för tillämpning på husbåtar, även om 
vissa områden eventuellt skulle behövas ses över. Regler gällande beskattning och 
skeppsregistrering är de områden som kanske främst behöver granskas och eventuellt 
kompletteras eller förtydligas för flytande bostäder. Vad det gäller fastighetsreglering 
ligger Kalmar långt fram då de som första kommun i landet styckade av vattentomter för 
bostadsändamål och såg husbåtar som tillbehör till fastighet, istället för byggnad på ofri 
grund. 

Husbåtar är ett bra sätt att kombinera närheten till vatten med till exempel närheten till 
staden, då husbåten möjliggör ny bostadsbebyggelse i redan exploaterade områden eller 
gamla hamnområden som inte längre används. Samtidigt som husbåtar förtätar staden 
och ger gamla industriområden möjlighet att blomma upp på nytt, verkar boendeformen 
även positivt för kommunen de ligger i. Många associerar detta moderna boende med 
framtidsanda och området kan sticka ut gentemot sin omgivning. Dessutom påverkas 
husbåtarna inte av vattenhöjningen till följd av den globala uppvärmningen, utan kan enkelt 
följa med variationer i vattenståndet genom tiden tack vare att de är placerade på vatt-
net. 

Men om både intresse finns och lagstiftningen i det stora hela verkar fungera bra för 
husbåtar, varför finns det då inte fler moderna flytande villor i landet?

Svaret på denna fråga tror jag inte är helt enkel, men jag tror att det största problemet 
ligger i att det inte finns fler platser där det tillåts bostäder på vattnet. Detta innebär att 
planen för området måste ändras för att tillåta boende på vattnet och är en process som 
i värsta fall kan ta väldigt lång tid. Samtidigt kan man tycka att det borde ligga i kommu-
nernas intresse att ta fram nya områden för framtida bebyggelse, så kanske handlar det 
även om försiktighet och okunskap om bostadstypen och hur man planerar för den. Jag 
tror att det kan ligga något i att moderna husbåtar är en relativt ny boendeform i Sverige 
och att folk kan vara lite rädda för denna typ av boende på vatten. Köper man en bostad 
på land vet man vad man får och vad som gäller, men en bostad på vattnet och vad som 
gäller för den känns mera osäkert. Dessutom finns inte så många genomförda referens-
objekt i landet man kan titta på, även om det är på gång. 
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