
SVERIGES LEDANDE PRODUCENT 
AV HUS PÅ VATTNET
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AquaVilla startade år 2000 den första storskaliga produktionen av villor för permanent 
boende på ”riktiga” sjötomter. Åtta villor producerades för stadigvarande förankring  
i Pampas Marina i Solna. De flytande villorna, som är av mycket hög kvalitet, fick 
namnet AquaVilla.
 Teamet som startade verksamheten har idag en oslagbar erfarenhet av de krav som 
måste ställas på bostadshus på vattnet – hus som ska klara livet på vattnet i decennier 
utan större underhåll.
 
AquaVillas koncept omfattar en total infrastrukturlösning där Aquapir och Aqua 
DockingBuffert borgar för att villorna ligger stadigt förankrade utan att påverkas av 
sjögång. AquaVilla Produktion AB är helt enkelt en professionell byggherre som tar 
totalansvaret hela vägen till färdigt boende på en ”riktig sjötomt”. Resultatet är att 
AquaVilla får ett allt större förtroende från allt fler människor, som väljer genuint  
marint boende i en egen villa på vattnet.

EN BANBRYTANDE HUSBYGGARE
Tiotusentals okända, outnyttjade ”sjötomter” 
Man har kunnat konstatera, att 
människor som bor i marina 
samhällen mår bättre än människor 
som bor på land. Detta på grund 
av att det omkringliggande vattnet 
reflekterar massor av ljus.
 Potentialen för att producera 
bostadshus för ett liv på vattnet 
är oerhört stor och förutsättning
arna synnerligen goda. Enligt 
lantmäteriets skrift ”Visste du att” 
så har Sverige en kuststräcka på 
38 500 mil när man räknar in alla 
öar och insjöar. Det innebär att det 
går 38,5 m. kust/strand per svensk 
medborgare. Som en jämförelse 
är jordens omkrets vid ekvatorn 
40 076 mil. Så att hitta områden 
lämpliga för marint boende är inga 
problem. Det stora problemet är 
synsättet när det gäller tolkningen 
av strandskyddet i vårt land. Detta 
vill vi ändra på med den teknik och 
infrastruktur som vi erbjuder. 

Till skillnad från privata strand
tomter ger flytande samhällen 
all mänheten fri tillgång till vatten
miljön tack vare flytande gator 
och pirer, det vill säga inga ”Gated 
Communities”. Om myndigheterna 
väger in detta faktum öppnar sig 
helt nya möjligheter att möta vårt 
lands stora efterfrågan på bostäder. 
 Om flytande bostäder blir 
framtidens boendeform, som 
många förutspår, skulle det ha en 
stor och positiv inverkan på vår 
globala miljö. Exempelvis levererar 
det omkringliggande vattnet som 
husen flyter på 6570% av husets 
totala energibehov. Hus på vattnet 
löper inte heller risken att stå under 
vatten när havsnivåerna stiger och 
de kan dessutom relativt enkelt 
flyttas vid behov. 
 Tekniken att bygga flytande hus 
har, efter många decenniers utveck
lingsarbete, kommit mycket långt. 

AquaVilla kan bygga flytande villor, 
pirer, studentbostäder, restauranger, 
hotell samt flerfamiljshus på upp 
till fem våningar. Med andra ord, 
hela samhällen på vatten. 
 Man kan fråga sig följande: 
Vilken rättighet har mänskligheten 
tagit sig när man bygger i en skogs
glänta alternativt på odlad mark, 
när jordens yta till 70% består av 
vatten? Det har man gjort för att 
det tidigare inte funnits något 
alternativ. Nu när alternativet finns 
skulle man kunna vända på frågan 
på följande sätt: Med vilken rätt ska 
vi tillåta att man bygger på land, 
när det finns mer vatten än land 
på Jorden? Hur vi i framtiden ska 
disponera våra marker och vatten är 
en resursfråga.
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Idag finns redan AquaVillor på 
flera platser i Sverige och just nu 
pågår försäljning och produktion 
av 14 st ”Sjövillor” som kommer 
att ligga i Svindersviken i Nacka. 
Ytterligare 25 villor är planerade för 
produktion och permanent förank
ring i Skärgårdsstaden i Västervik. 
 AquaVilla är idag ett världs
ledande företag när det gäller 

planering och utveckling av marina 
samhällen både i Sverige och utom
lands. Agentavtal är tecknade med 
företag som representerar AquaVilla 
i Baltikum, Finland och Norge. Ett 
modernt marint samhälle bygger  
på precis samma förutsättningar 
som boende på landbacken –  
tillgängligt, funktionshinder
anpassat, bekvämt och säkert.

På platser där det råder brist på 
markyta för parkering kan vi till och 
med placera en parkeringsgarage‐
kassun. 
 En stor skillnad mellan sam
hällen på land och vatten är att det 
marina samhället inte lämnar några 
djupa spår eller sår efter sig om man 
i en framtid skulle ha behov av en 
stadsplaneringsförändring.

BO PÅ VATTNET
Från villor på vattnet till moderna, marina samhällen

1 AquaVillor kan placeras i antingen 90 eller  
45 graders vinkel mot Aquapirerna.

2 AquaVillor och fritidsbåthamn kan lätt  
integreras.

3 Finns inte möjlighet till parkering på land kan 
vi bygga ett flytande parkeringsgarage.

4 AquaVillor kan hjälpa till att öka  
exploateringsgrader på land och vatten.

5 AquaVillorna tillsammans med  
patenderade Aqua DockingBuffert gör att 
AquaVillorna och pirerna ligger helt stilla. 

Aquapiren och Aqua DockingBuffert –  
möjliggör och stabiliserar det marina samhället 
För att bygga ett fungerande marint 
samhälle krävs en komfort och till
gänglighet som är jämförbar med 
ett villaområde på landbacken. För 
att åstadkomma detta har vi tagit 
fram Aquapiren och Aqua Docking 
Buffert. Konstruktionerna är resul
tatet av sju års utvecklingsarbete.
 Aquapirerna har en bredd av 
918 m för att få stabilitet och 
bärkraft. Detta medför bl.a. att 
utryckningsfordon kan köra ut 
på piren. Pirerna förses med ett 
förrådsutrymme på däck där man 

kan förvara exempelvis cyklar. Via 
en trappa når man ett oinrett för
rådsutrymme inuti piren med en fri 
höjd av 2,75 m. Med en AquaVilla 
monterad i 45 graders vinkel blir 
utrymmet ca 110 kvm och vid 90 
graders vinkel blir motsvarande yta 
ca 45 kvm. Utrymmet kan användas 
som förråd, studio, gym etc. 
 Aqua DockingBuffert är ett 
patenterat kopplingssystem, som 
enklast kan liknas med ett gångjärn 
mellan pir till pir och pir till villa. 
Kopplingssystemet gör att Aqua

Villan ihop‐dockad med Aquapiren 
kommer att bli i det närmaste helt 
stum, d.v.s. den kommer inte att 
rulla eller gunga även med vind
hastigheter över 32 m/s (förutsatt 
en placering inom ett område där 
våghöjden ej överstiger ca 60 cm). 
Infästningarna i Aqua Villornas 
kassuner/pontoner och Aquapirerna 
har en beräknad livslängd på minst 
100 år. Kopplingen är tyst och ut
bytbar på ett enkelt sett. En marin 
revolution helt enkelt.

AQUAVILLOR  

AQUAGARAGE

AQUAVILLOR 

PARKERING

FÖRLÄNGDA GATOR UT I VATTNETFÖRLÄNGDA GATOR UT I VATTNET

AQUAVILLOR 

AQUAVILLOR  
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AquaVilla Produktion AB utvecklar, 
konstruerar och producerar villor för 
permanent boende på vatten med 
mycket hög standard anpassade för 
genuint marina miljöer. Varje villa 
produceras med ett miljövänligt 
arbetssätt och med väl utvecklade 
processer i egen fabrik i Västervik.
 Våra flytande villor kan, till 
skillnad från villor på landbacken, 
byggas helt klara i fabrik och sedan 

transporteras på vattnet. Våra villor 
byggs antingen på en flytande kass
un eller på en ponton. Kassunerna 
ger ett extra våningsplan som kan 
inredas för att t. ex. skapa sovrum, 
arbetsrum, hobbyrum eller liknan
de. Samtidigt som alla kassunmo
deller har ett kallförråd på utsidan 
av huskroppen nere i kassunen 
under vatten. Förrådet är utmärkt 
till vinkällare etc. 

Produktionen av våra flytande villor 
blir effektiv och säker med samma 
personal som står för produktion 
från ”ax till limpa”. Driftsättning 
och slutbesiktning sker innan villan 
lämnar fabriken. Något som är 
omöjligt att åstadkomma med  
”vanliga villor” då vägnätet inte 
tillåter transport av färdiga hus. 

LIVSLÄNGD PÅ MINST 100 ÅR
Casabona – unikt stomsystem för hus på vattnet
Alla våra villor, för placering på 
vattnet, byggs med stomsystemet 
Casabona. Ett patenterat system 
som kort innebär att man integrerar 
en Casabona Zprofil med hård 
isolering och får en bärande och 
energieffektiv stomkonstruktion. 
Den kan användas till byggnader 
med en höjd av hela fyra våningar. 
Väljer man EPS, Cellplast eller PIR 
som isolering får man en oorganisk 
konstruktion, som gör att stommen 
inte suger åt sig fukt. Cellplasten 
kan ersättas med hård mineralull 
om så önskas/krävs.

Casabona stomsystem är ca 30 pro
cent lättare än en trästomme. Varje 
stålregel ”skräddarys” för sitt ända
mål, vilket skapar en unik passform 
och en produktion utan spill.
 AquaVilla har använt Casabona 
systemet från det att den första 
prototypen till AquaVillan bygg
des 1999. Stomsystemet är med 
andra ord mycket väl utprovat och 
utvecklat och används även på land 
till byggnationer av husstommar, 
utfackningsväggar och takkon
struktioner. 

Direkt efter det att AquaVilla för
värvat mark och fabriksbyggnaden 
på Lucerna år 2009, investerade bo
laget i egna rullformnings maskiner 
för tillverkning av Casabona 
profilerna. Därefter har AquaVilla 
även investerat i håltagningsverk
tyg vid framtagning av profilerna. 
Förhålade profiler garanterar bättre 
precision vid sammansättning, samt 
en väsentligt trevligare arbetsmiljö 
för montörerna av profilerna. Läs 
mer om Casabona på vår hemsida 
aquavilla.se

Färdigbyggt, besiktigat och levererat direkt från fabrik

Energibesparande och säkerhets skapande patent
AquaVilla har utvecklat Aqua
EnergySystem – ett patenterat  
energisystem, som tillvaratar 
energin från det omkringliggande 
vattnet och värmer upp de flytande 
villorna och Aquapirerna. Oavsett 
temperatur i luften så blir aldrig 
vattnet kallare än +4 grader på 
några meters djup. 
 Enkelt beskrivet är det ett 
slang system ingjutet i kassun eller 
pontonbottenplattan som fungerar 

som kollektor, d.v.s. uppsamlare av 
energi. Energin i vattnet tas tillvara 
och förs genom en värmepump 
som sedan levererar 6570 procent 
av uppvärmningsbehovet för den 
flytande villan. Omvänt kan syste
met sommartid användas för att ge 
svalka. 
 Kollektorfunktionen kan även 
användas i den flytande gatan –  
Aquapiren. Via patentet AquaSlip
freeWalking möjliggörs att energin 

från det omkringliggande vattnet 
pumpas via ingjutna slangar så att 
gångytorna blir halkfria. Behovet 
av halkbekämpning och snöröjning 
minimeras och komforten ökar. 
Alla våra AquaVillor är utvecklade 
och byggda med målsättningen att 
minimera åtgången av såväl el som 
färskvatten, utan att göra avkall på 
boendekomforten.

Illustration Skärgårdsstaden, Västervik
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DE NYA SJÖVILLORNA
Vårt senaste projekt i en havsvik nära Stockholm 
För placering direkt på vattnet, i 
lugna, skyddade Svindersviken vid 
Stockholms inlopp, producerar 
AquaVilla totalt 14 arkitektritade 
Sjövillor. Villorna blir en del av 
ett marint, litet samhälle, omgivet 
av genuin skärgårds natur. Några 
distansminuter österut från ytter
dörren öppnar sig hela Stockholms 
skärgård och åt andra hållet ligger 
Stockholms innerstad.
 Sjövillorna kommer ligga stadigt 
förankrade längst ut på en stor 
Tbrygga, med magnifikt läge och 
utsikt mot viken. Här lägger man 
till med sin egen båt vid sidan av 
huset. Det här är boendet för alla 
som älskar hav och sjö.
 Alla material och all utrustning 
i Sjövillorna är noga utvalda för 
att fungera optimalt i marin miljö. 
Hantverksskicklighet spelar en 
avgörande roll för våra val. Köken 

är platsbyggda, vitvarorna av högsta 
klass och ytmaterialen är så långt 
det är möjligt i slitstarka naturma
terial som bara blir vackrare med 
åren.
 Sjövillornas konstruktion är ett 
resultat av 25 års forskning och 
utveckling av bostäder som ska 
kunna ligga i vatten år ut och år 
in. Flytkropparna är konstruerade 
och byggda enligt bronorm L100, 
vilket innebär att de klarar att ligga 
i vatten i över 100 år. Minst. Utan 
torrsättning eller underhåll.
 Den första etappen av Sjövil
lorna såldes slut sommaren 2017 
och under hösten 2017 startade 
försäljningen av etapp 2.
 Här är fler exempel på ytterligare 
några av de AquaVillor som ritats, 
utvecklats och producerats i fabrik, 
för ett genuint, marint boende.

Futura
Inspirerad av Bauhaus, där designen 
finns i funktionen, är Futura 2 och 
3 med sina stora terrasser en av våra 
populäraste modeller.

Laguna
Laguna har designats och utveck
lats för sjöar och områden med 
begränsat vattendjup. Även Laguna 
har stora, generösa terrasser.

Avanti
Avanti är vår danskdesignade 
modell för den som vill ha något 
utöver det vanliga. Utvecklade och 
byggda för en marin, ekologisk 
livsstil.

Classic
Skandinavisk design handlar inte 
bara om enkelhet. Classic är inspi
rerad av de traditionella villorna i 
den svenska skärgården.

1 Bottenplattorna är samman
gjutna med den övriga betong
konstruktionen. Den höga vikten 
på bottenplattorna bidrar till ökad 
stabilitet av husen, detta genom 
att vikten är placerad där pon
tonerna eller kassunerna är som 
djupast, på samma sätt som kölen 
på en segelbåt.

2 Installationsutrymme på alla  
4 sidor av kassu nen med stå höjd 
på 2 m. Ut rymmet kan användas 
som kall förråd, exempelvis en vin
källare. 

3 Bottenplatta med ingjutna slangar 
som fungerar som en kollektor av 
energi till AquaEnergySystem.  
Systemet tillvaratar energin från 
det omkringliggande vattnet och 
värmer upp villorna och gör pirer
na halkfria.

1 Aquapirerna har en bredd av 
918 m, detta medför stabilitet 
och bärkraft. 

2 Med hjälp av Aqua Docking-
Buffert kan flera pirer kopplas 
samman till förlängda gator ut 
i vattnet. Aqua DockingBuffert 
kopplar även samman husen med 
pirerna och blir i det närmaste helt 
stum. De kommer inte att rulla 
eller gunga.

3 Aqua SlipFreeWalking, som är 
ingjutet i Aquapiren, är ett energi
snålt värmesystem som eliminerar 
halkrisken på bryggdäck, gång ytor 
och körbanor.

4 I piren finns ett generöst förrådsut
rymme med en takhöjd på 2,75 m 
alternativt 2,2 m med isolering.

1 1 2

33

Pontonmodell –  
alla våningsplan ovanför 
vattenytan

Kassun modell –  
möjlighet till ett extra 
våningsplan och förråds
utrymme i kassunen.

VÅRA UNIKA KONSTRUKTIONER
Våra villor är byggda på pontoner eller kassuner

Pirer och kopplingar som möjliggör samhällen

1

2

3

4
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De som bor på vatten kommer att få upp emot dubbelt  
så mycket ljus jämfört med de som bor i ett hus på land,  
vilket bevisligen ökar välbefinnandet.
Peter Kjaerboe civilingenjör på KTH arbetar med solenergi
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Egen tillverkning av högkvalitativ betong och förutsätt-
ningar att kunna bygga en torrdocka ger stora miljövinster
AquaVilla sökte redan från starten 
en lämplig tomt där det var möjligt 
att etablera en effektiv och miljö
anpassad produktionsanläggning. 
Vi hittade den perfekta bergstom
ten på ön Lucerna i Västervik där 
det gick att bygga en torrdocka.
 I april 2017 var det dags för 
invigning av Betongproduktion i 
Västervik AB, BPV. Ett dotterbolag 

till AquaVilla. Att ha möjligheten 
att kunna producera egen betong är 
en styrka och trygghet, i synnerhet 
när gjutningar ofta kommer att ske 
i skift. Betongen är som bäst när 
den kommer ur blandaren och kan 
levereras direkt ner i våra gjutfor
mar via betongpump som finns 
på plats. Att förfoga över egna berg
massor och kunna krossa ner dessa 

till ballast till betongen på plats är 
också förenat med stora miljövinster 
då transportbehovet är minimalt. 
 Vår torrdocka kommer, när den 
står klar, att få måtten 20 x 65 m. 
Där kommer sedermera all gjutning 
av kassuner och pontoner samt öv
riga flytande betong konstruktioner 
att ske. 

EGEN PRODUKTIONSANLÄGGNING
Fabrik med strategiskt perfekt läge i Västervik 
Västerviks läge vid Östersjön var 
viktigt när vi valde etablering för vår 
produktionsanläggning. Här finns 
också en lång tradition av såväl båt 
som husproduktion samt närhet till 
duktiga hantverkare och leverantörer.

Produktionsanläggningen ligger på 
ön Lucerna, en dryg kilometer från 
Västerviks centrum. Läget erbjuder 
bra väg och tågförbindelser utan 
restriktioner. Tomten består till 100 
procent av berg, 5 hektar land och 

3 hektar vatten. Strandremsan är 
700 m och djupet i hamnbassängen 
är 37 m.

Läget i Västervik är sjönära även när det kommer till transporter

• 160 distansminuter till Stockholm
• 310 distansminuter till Helsingfors
• 390 distansminuter till Örnsköldsvik
• 170 distansminuter till Baltikum

• 280 distansminuter till Köpenhamn
• 400 distansminuter till Göteborg
• 550 distansminuter till Oslo

Att kunna bygga kompletta hus inomhus  
borgar för bästa tänkbara kvalité
AquaVilla kan producera hela 
husvolymer – husstommar i upp 
till tre plan, och en boyta på över 
200 kvm, med vikter upp emot 
40 ton och därefter lyfta dessa med 
hjälp av traverser ombord på en 
ponton alternativt ner i en kassun.
 När huset är fastsatt i flytkroppen 
sker en driftsättning d.v.s. man star
tar upp och kör i gång värmepum
pen och golvvärmesystemet i huset. 
Genom detta kan hantverkarna 
arbeta i ett tempererat hus och fär
digställa husen och dess funktioner 
på in och utsidan. Allt detta sker 
inomhus i Bhallens hamnbassäng 
innan husen är färdiga för leverans.
 Vi kommer att kunna producera 
12 hus parallellt, 6 st inomhus på 

land, och 6 st flytande i kassuner 
alternativ med hjälp av en ponton. 
 Efter det att husen är färdigbygg
da och godkända av KA kontroll
ansvarig är det dags för transport. 

Genom detta tillvägagångssätt 
kan vi leverera ”nyckelfärdiga hus” 
direkt från fabrik till den slutgiltiga 
uppankring och utläggningsplatsen.

Vår produktionsanläggning på Lucerna i Västervik är under uppbyggnad.

C-hallen 
Betongproduktion

Reningsverk B-hallen 
produktion

Berta färdig  
för leverans

A-hallen 
produktion

Torrdocka

Vår produktionsanläggning på Lucerna i Västervik är under uppbyggnad.

Miljöfrågorna har varit en ledstjärna  
även när vi tänkt på transporter och logistik
AquaVilla är ägare av Submersible
pråmen Berta en ”mobil flytdocka” 
med en lyft och last kapacitet på 
1200 ton. Den kan lasta två stycken 
AquaVillor och en Aquapir vid 
samma transporttillfälle alternativt 
upp till 45 AquaVillor beroende 

på vikt och storlek och kan då 
förflyttas i farter upp till 610 knop 
beroende på bogserbåtens styrka.
 Berta är byggd enligt DNV, De 
Norske Veritas, reglementet. 
 Eftersom AquaVilla producerar 
egen betong, Casabonaprofiler 

samt allt stål till trappor, räcken etc. 
– som används vid husproduktionen 
– så minimeras tunga transporter på 
vägnätet. Dessutom sker alla trans
porter av AquaVillor och Aquapirer 
till sjöss, ett transportsätt som ger 
stora miljövinster.
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Gungar det?

AquaVillor ihopdockade med 
Aquapirer kommer inte att gunga 
över huvud taget, genom att de 
bildar en enhet tillsammans med 
Aquapiren.

Vilket underhåll kräver 
huset och pontonen?

Som alla hus och byggnader 
behöver även AquaVillorna någon 
form av vård och underhåll. Vid val 
av exteriört material till fasad, trall 
etc. har extra hänsyn tagits så att 
framtida underhåll av AquaVillorna 
ska kunna minimeras.
 Pontonerna/kassunerna kräver 
inget underhåll, de är byggda enligt 
bronorm L100, vilket betyder att de 
kan ligga i vatten i över 100 år utan 
behov av underhåll.

Hur säkert är det att bo  
i villa på vattnet?

Ett hus eller byggnad som från 
grunden är konstruerad för att 
kunna flyta kommer alltid att vara 
ett säkrare hus än motsvarande 
byggnad på land, just av den anled
ningen att det är rätt byggt för att 
kunna flyta.
 En byggare på land som bygger 
en platta på mark är alltid orolig 
för att det kan komma att läcka in 
vatten underifrån alternativt från 
skarven mellan bottenplatta och 
vägg. Den oron behöver inte vi ha 
eftersom våra pontoner/kassuner är 
byggda för att ligga i vatten för all 
framtid.

Kan man flytta huset?

Ett flytande hus går enklare att 
flytta än ett motsvarande hus på 
land. Det krävs dock sjögående 
kranar och specialkunskap för att 
utföra detta.

Måste man ha special-
försäkring?

Nej, AquaVillorna försäkras med 
en traditionell villahemförsäkring.

Hur stor båt får plats vid 
huset?

Hur stor båt man kan lägga till vid 
sitt hus beror delvis på ”sjötomtens” 
beskaffenhet. Men alla AquaVillor 
är byggda för att kunna ha två båtar 
förtöjda med en maxlängd på 18 
respektive 9 m.

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

VI HAR TÄNKT PÅ DET MESTA
ETABLERING

AquaVillakonceptet kan placeras i 
olika miljöer, både i de mest centrala 
delarna av en stad, utanför stadskär
nan, eller i glesbygdsområden.
 Det är enklast att integrera  
AquaVillakonceptet i områden 
som redan delvis är bebyggda och 
där det redan finns viss infrastruk
tur. AquaVilla konceptet kan kom
plettera områden och bidra med 
förbättringar på olika sätt. Nedan 
anges tre olika typer av platser där 
etablering av AquaVillor är lämplig.

Komplettera marinor  
och båtklubbar
Inom marinor och båtklubbar finns 
redan viss infrastruktur. Vattenom
rådet är redan utnyttjat och med 
AquaVillakonceptet förstärks  
ekonomin för marinan eller klub
ben. Det naturliga dygnetruntliv 
ett permanent boende medför för
bättrar bevakning och säkerhet  
i hamnen.

Nedgångna och dåligt utnyttjade 
områden
Hamn, kaj och varvsområden är 
ofta områden som idag inte utnytt
jas i samma utsträckning som de 
en gång planerades för. Den slitna 
och stela miljön upplevs som osäker 
och oattraktiv. Här kan AquaVilla
konceptet tillföra en rad positiva 
effekter, för att lyfta dessa miljöer.

Komplettera sjönära bostäder
Befintlig bebyggelse eller planerad 
bebyggelse kan kompletteras med 
AquaVilla Communities, vilket 
ger en speciell marin karaktär och 
attraktion till området. 
 En exploatering av ett landområ
de i direkt anslutning till ett vatten
område kommer att få en väsentligt 
högre exploateringsgrad om man 
samtidigt exploaterar vattnet för 
boende. Samtidigt som attraktionen 
för bebyggelsen på land kommer att 
öka väsentligt, om man kan erbjuda 
båtplatser till spekulanter. Detta i 
sin tur innebär och garanterar mer 
intäkter för exploatören.

UPPLÅTELSEFORM  
OCH FÖRVALTNING

Upplåtelseform hänger nära sam
man med definitionen av produkten 
och vilken lagstiftning som kan 
tillämpas. Frågeställningar huruvida 
den enskilde äger sin AquaVilla och 
del i Aquapiren och hyr en plats för 
den, eller även äger vattenområdet 
regleras i detaljplaner.

Äganderätt
Att fastighetsbilda tomter på vatten 
är fullt möjligt. En AquaVilla är så 
pass ordentligt förankrad i Aqua
piren – för stadigvarande bruk – 
att avancerade utrustningar och 
bogseringsutrustning krävs för att 
förflytta denna, varvid det kan lik
ställas med att flytta en vanlig villa 
på land. AquaVillan kan därmed 
utgöra fastighetstillbehör så som 
vid en traditionell villafastighet.

Tomträtt
Resonemanget liknar det vid 
äganderätt och att upplåta en 
”vattenfastighet” med tomträtt är 
fullt möjligt om kommunen är 
fastighetsägare. AquaVilla blir då 
tomträttstillbehör.

Bostadsrätt
En bostadsrättsförening kan äga 
land och vattenområde inklusive 
en Aquapir och ett antal Aqua
Villor. Till respektive medlem 
upplåts sedan en AquaVilla med 
del i Aquapiren med bostadsrätt.

Hyra
Ett företag kan äga land och 
vattenområde inklusive Aquapirer 
och AquaVillor och sedan upplåta 
AquaVillorna och Aquapirerna 
med hyresrätt.

Arrende
Av de fyra sorters arrenden som 
finns, är två möjliga för AquaVilla 
konceptet varvid vattenområdet 
skulle kunna arrenderas. Det är 
bostadsarrende och lägenhetsarren
de, som skulle kunna tillämpas.

Förvaltning
Gemensamma anläggningar i 
anslutning till AquaVilla Commu
nities kan omfatta anslutningsvägar, 
parkeringsytor, garage, förråd, 
ledningar för VA, el och telefoni, 
sophantering, större tvättstuga med 
mera. Beroende på upplåtelseform 
hanteras och förvaltas dessa på 
olika sätt. Gemensamhetsanlägg
ning kan bildas liksom servitut 
eller förvaltning inom ramen för en 
bostadsrättsförening.

ÄGANDE  
OCH FINANSIERING

AquaVilla anses som permanent 
etablerad vid sin bryggplats, men är 
möjlig att flytta via bogsering.
 AquaVillan registreras som  
fastighetstillbehör när äganderätt 
alternativt tomträtt eller bostads
rätt föreligger av vattenfastigheten. 
AquaVillan kan även registreras 
som skepp i Sjöfartsverkets Skepps
register vid nyttjanderätt och ar
rendeupplåtelse. Därmed fastställs 
äganderätten till egendomen och 
kan intecknas och pantförskrivas 
vid belåning. AquaVilla samarbetar 
bl.a. med Tjustbygdens Sparbank i 
Västervik för finansiering.
 Genom samarbete med försäk
ringsbolaget IF erbjuds AquaVilla
kunder villa/hemförsäkring. 

Illustration Skärgårdsstaden, Västervik



Välkommen att  
kontakta oss!
AquaVilla Produktion AB
Lisaviksvägen 1
593 50 Västervik
Telefon: +46(0)490-36 900
Mobil: +46(0)708 65 65 40

www.aquavilla.se
info@aquavilla.se


