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Halmstads kommun./.Ostra  Stranden i Halmstads ekonomiska fiirening 

Arende nr: OA 4736 - i 5 

Halmstads kommun vidhAller sin yrkande och vad som tidigare givits in och anfbrts i arendet. 

Halmstads kommun framfbr nu slutligen fdljande. 

Den 13 maj 2016 genoinfOrde domstolen syn av prOvningsomradet Ostra Stranden samt Aberopade 

jamfcirelseobjekt Olofsbo och Apelviken. 

Vid derma syn kunde man konstatera att Ostra Stranden Jigger ntinnare havet och stranden an nAgot av 

de Aberopade omrAdena. Det klargjordes ocksA vilka ytor stugagarna Mom Ostra Stranden disponerar, 

den yta om 34 kvm som agar stugan, 15 kvm uteplats, 3 kvm redskapsbod samt i de Mira fiesta fall 

plats for Atminstone en oil. Merparten av stugtigarna har ocksa skapats sig ytterligare eget utrymme. 

FOretradare frAn arrendatorn framfiirde flertalet gAnger att det var indragning av vatten- och avlopp i 

stugorna som ferandrat omrAdets karaktar och popularitet. Dena bestrids, det som framfdrallt ar 

betydande for omrAdet ar narheten till havet och det Okada intresset Rh -  haysnara lagen. Dessutom ska 

framhallas att det i samband med Va-indragning ocksA gjordes justeringar i plan sA att stugorna tick 

byggas stone. 

Darutover visades an de aura fiesta stugorna ligger val insynsskyddade och i hogre grad skyddade 

bade frAn vind och insyn An stugorna i Apelviken och Olofsbo. Det framkom ocksA att allmanheten, i 

inotsats till vad arrendatorn tidigare pagan, inte i flagon stone man tar sig genom omrAdet for att 

komma ner till stranden. De som gar genom omrAdet Ar mestadels stugagare. Allmanheten anvander 

sig av de stOrre nedfartsvagama eftersom det inte Finns nAgon given %lig mellan stugorna. 

Det Ar riktigt, vilket ocksA framkom under synen, att del for vissa arrendatorer i Apelviken Ar mojligt 

att bygga friggebod. Denim majlighet firms emellertid inte for alla arrendatorer i Apelviken eftersom 

det i vissa fall saknas tomtutrymme for friggebod. Trots det har samtliga arrendatorer tecknat avtai 

med Varbergs kommun ayseende ny arrendeavgift. Arrendeavgiften ska darfor anses som skalig avail 

for de som inte kan bygga friggebod. Varvid byggratten ar densamma som for Ostra Stranden. 

I Olofsbo Finns knappast nAgot uppvuxet mellan stugorna och inte hailer nAgra direkt uppforda 

vindskydd. Stugoma ligger dessutom i rutmenster. Det ifragasatts fran kommunens sida att avtalet med 

doss villkor for Olofsbo overhuvudtaget fir jamfrirbara med Ostra Strandens. OmrAdet ligger vidare 

nastan dubbelt sA lAngt ifrAn centrum och service an Ostra Stranden. OmrAdet ar thirfor overhuvudtaget 

inte jiimforbart med Ostra Stranden. 

Trots att flagon syn inte skedde ayseende omrAdet Knolaberget i Falkenberg vidhAller kommunen au 

delta omrAde ar jamforbart med Ostra Stranden framforallt ayseende narheten till havet och centrum. 

Stugorna Ar dock mycket mindre varfOr man far to hansyn till arrendeavgiftens kvadratmeterpris. 

Den avgift som arrendatorerna och Varbergs kommun nu kommit overens om utgers av en trappa 

under en arrendetid om 5 Ar. Under dessa Ar kommer den genomsnittliga avgiften yarn drygt 10 000 
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per Ar. Trots att arrendatorema i Apelviken och Varbergs kommun nu kommit Overens om en 

arrendeavgift ska det framhallas att 26 stycken arrendatorer bade accepterat och skrivit under avtal 

ayseende en avgift om 11 700 kr. Domstolen kan knappast bortse frail att sa pass Saga arrendatorer 

accepterat och funnit denna avgift skiing. Till detta ska ocksA tilltiggas att det i arrendeavgiften for 

Ostra Stranden ingAr mer service bl.a. sophamtning. Detta Mr arrendatorerna sta for sjalva i Apelviken. 

Av ovan framgAr an Ostra Stranden vid en jamforelse med Apelviken biir ha en hogre arrendeavgift. 

Det ska ocksa framhallas att arrendenamnden i sitt avgOrande utelamnat det fOrhallande att Ostra 

Stranden dr mer strandndra an Apelviken. Vid forstiljning av fastigheter dr det i huvudsak en sak som 

dr avgarande, %get. Vid en bedomning av arrenderdttens varde sit bar det pa samma sAtt vara sh art ett 

arrende med ett unikt lage dr mycket van Mr en arrendator. Det unika Itiget for Ostra Stranden ska 

dart& ayspeglas i arrendeavgiften. Kommunen vidhaller yrkad avgift. 

g hirf --------  
Jenny esjo 

Bilaga 
Kostnadsrlikning 



• of 
Halmstad 

Hovratten for Vastra Sverige 	 2016-05-2r 

Kostnadsrakning 
Mil nr OA 4736-15, rotel 45 
Halmstads kommun./.0stra Stranden i Halmstad ekonomisk forening 

Halmstads kommun yrkar ersattning for rattegAngskostnader av Ostra Stranden i Halmstad 
ekonomisk ftirening enligt feljande. 

Arbetsbeskrivning 

Framtagande och sammanstallning av overklagande. 

Mottagande samt genomgang av motpartens overklagande 
juridiska overvaganden, genomgAng med involverade tjansteman 
i kommunen, framtagande av yttrande till hovratten. 

Egen forberedelse infer sammantrade i hovratten 'Anne 
medverkan vid denna samt ayslutande Atgarder. 

TidsAtgAng :3gtimmar a 1.323:- 	
/fie  62 8 

U thgg  
Resor med bil, mil a 30:50 kr " 1 It 

Moms 25 % 

Totalt: 	 6&?,  Ar 
Halmstad som ovan 
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