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Protokoll
20124542
Ärendenummer

N11179
Förrättningslantmötore

Pia Larsson

Ärende

Anlaggningsåtgiird berörande Torqa-området, VA och optokabel'
rednå[srättsåtgärd berörande vA-ledningar och optokabel
Kommun: Kungsbacka

Liin: Halland

Sommonfottning I detta protokoll har foliande beslut fattats:

U'7

o
o

Upplåtelse av ledningsrätt för vattenledningar,
avloPPsledningar och tele'
och
Anläggningsbeslut för vattenledningar, avloppsledningar
bredband.

o

Hondlöggning

a innebär att
Besluten fattas som delbeslut (preliminåirfuäga),vilketbl
forrattningen inte avslutas nu'
Med sammanträde i Fiiirås bygdegtud den 2mai2al2kl18:30'

Sökonde, sokiigore Se
och nörvoronde

\-'

Kollelse,

Tillträdesbeslut.

sakägarförteckning och närvarolista, aktbilaga SA2'

delgivning Kallelse,

aktbilaga(T'

, .r
Kallelseharskettgenombrevutskicktillsakägareupptagnat
sakagarforteckningen, aktbilaga SA2'

v'

"
Hönvisning till
farfottnlnglr mm

AL
LL
FBL

Aniäggningslagen (1973:1149)
Ledningsrättslagen(1973:11t14)
Fastighätsbildnlngslagen $97e9§)

yrkonde f,ffiåT.f::,11Fååffitrå:::,,åT"ä§äiX!ffiä"'0"
aktbilagavnrt'*tagittillbakamuntligenisambandmedattoKl
uPPrättats.

RedqOrelse

samtliga välkomna
Förrättningslantmätar9 Pja Larsson, flra, håilsade
och Karin
o"h p.es".kade sina kollegor Thor§örn Lindberg
johansson från Lantmäteriet'

Ftmgårgenomdagordningenförsammanträdetochberättaratt
under sammanträdet'
forhoppningen air ätt kunn; fatta ett delbeslut

LANTMÄTERIET

2872-05-42

Sido 2

Aktbilogo

PR2

Flm berättar att sedan förra sammartträdet, 2011-12-15, }:rar
Lantmäteriet arbetat med att fiirdigstiilla kartor och beskrivningar
samt övrigt material som behovs {ör beslutet.

Anders Fermheden, Torpa Avlopp Ekonomiska föreningberättar att
utstakningar a! ledningarna nu är klara och grävnin8arna Pågar.
Föreningen har problem att få fram likvida medel och banken vill se
en samfäillighetsförening som låntagare dlirfor åir det av stor vikt att
ett beslut kan fatts och samfiillighetsföreningen kan bildas(

FIm har en genomgang av att hon avser att fatta anlagSningsbeslut,
ledningSbeslut och besluta om tillträde. Trafikverket, kommunen och
låinsstyrelsen har liimnat de tillstånd och dispenser som krävs för
utbyggnaden av ledningarna, aktbilaga MM1-7.

Niir utbyggnaden är klar kommer ersättningsfrågan attbehandlas,
slutgiltigt beslut om vem som ska betala forratningskostnader och
avslut av förratfningen.I samband med detta kan det ävenbli frågan
om ompröwning av beslut om ledningsdragningen inte stämmer med
beslutad ledningsdragning.

\-

Flmberättar om skillnaden mellan ledningsrätt,lr, och
gemensamhetsanläggnin},8a- Efter detta har flm en genomgång av
kartor och beskrirmingar.
Andelstalen i gemensamhetsanläggningarna iir uppdelade på
utförande och drift. De fastigheter sominte kopplar På sig direkt har
intedningsvis andelstalet 0 för drift. Samfälighetsföreningens styrelse
får befoglnhet att ?indra detta andelstal då fastigheter väiljer att koppla
på sig på ledningäuna. Alla sådana iindringar ska anmåilas till
Lantmäteriet.
Några begrepps{rågor förrydlig* efter frågor från de nåirvarande.
Inga synpunkter giillande förslagen framförs.
Flm informerar om att ersättningsfrågan hanteras nåir ledningarna äir
utbyggda, dock finns det överenskommelse med flertalet fastighetsägare som iir belastade av ledningar. Det finns mÖjlighet att begåira
forskott på ersäthringen, vilket ingen på sarnmanträdet gör'

Inom området finns andra rättigheter. Dessa kan utövas parallellt med
de nya rättigheterna, företrädelseordningen har ej bestiimts. vid
eventuell tvist får fastighetsbestäimning göras.
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skäl:

i
Inrättandet av gemensamhetsanläggningen uppfyller villkoren
5-11 §§ anlaggningslagennågon av
Uppiateh".-ur, ,rtrl*" förorsakar inte synnerligt men fcir
fastigheterna (AL 12§ 1 st)Beslut:
och
Gemensamhetsanhg8ning ska inrättas enligt forratnugskarta
beskrivning, aktbilagorna KA1-3 och BE1-3'
mellan
Kostnader för utförande och drift av anlaggningen ska fördelas
ä"firgr"ae fastigheter efter andelstal enligt andelstalsliittgd, aktbilaga

AN1.

LedningsbeslutL,edningsrätt

skåil:

fuar,it gut ru åir sådan §om avses i 2 § törsta stycket punkt

1 och 3

ledningsrättslagen-

uppnäten iedningsrätr ugpfyner villkoren i LL 6-11 §§.

någon av
UppHt"tten av utrymme orsukar inte synnerligt men for
fastigheterna (LL 12§ 1 st)'

Beslut:
beskrirminS
Ledningsrätt ska upplåtas enligt förrättningskarta och
aktbilagorn a KA4'6 och BE44'
Beslut:
har
Tilltrade ska ske så snart anlaggningsbeslutet och ledningsbeslutet
vunnit laga kraft.
att
Inget yrkand.e på förskott har &amkommit' frågan kommer
Ervittningsfrågor
belandlas efter utbyggandet av ledning
iir utan
Adaggningerrs iffåttåae ochupplåtelsen av ledningsrätt
betydelse för fordringshavare odr rättsägare'
kommer att fattas i
Beslut om fördelning av forrättningskostnaderna
Fördelning ov
bnötlningskostnqd samband med att fÖrrättningen avslutas'
att ske rnedTlo/o till de
Elm informeraf om au delfakturering kommer
anlaggningat§a' fakturan
deltagande fastigheterna i
skickl til Torpå avlopp Efonomiska forening, resterade15"/o
faktureras Kungsbacka kommun tör ledningsrätterna'

Tillträdesbeslut
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utförda korrmer förrättningen att
fortsätta med bestut om ersättning och eventuella justeringar och
komplettering* av ledningssträckan.

Förröttningens- Niir anläggrungsarbetena

b*säfonde

Aktbilogo

åir

Kungsbacka kommun och Torpa avlopp Ekonomiska forening ska
kontakta Lantmäteriet nåir arbetet åir slutfört så ersätkringsfrågan kan
behandlas och förrättningen kan avslutas.

\v,.

Om nytt sammanträde behövs innan iirendet avslutas kommer kallelse
att ske medbrev utan delgivningskvitto-

\--'l överklogonde

Den som är missnojd med Lantmäterimlmdighetens beslut eller
åtgärder kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller
skickas till:
Lantmäterimyndi gheten
Hamntorget L
4U§ KTINGSBACKA

Mark- och miliödomstolen behandlar sedan överklagandet.
Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från avslutningsdagen, d.v.s. senast den 30 mai 2A12. Kommer
skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.
A^gu att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgåird ni
Ovelklagar. Anteckna förrättningens äirendenununer N11179 och
redogoifor vad ni anser ska äindras odr varför'
Denna handling har undertecknats elektroniskt av
Pia Isrsson
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Beskrivning GA AvloPP
2012-0542
Ärendenummer

N11179
Förröitn

i

n

gs Io

ntmöta re

Pia Larsson

Ärende

Anlaggningsåtg?irdberörande Torpa-området, VA och optokabel'
ruanä"g§rattratgåira berörande vA-ledningar och optokabel
Kommun: Kungsbacka

Irly Gemensom-

helsonlöggning

Låin: Halland

Blivande TorPa ga:27
iir preliminär
G"r".loir,gu,, ?Ot ä",, ir*ättade gemensamhetsanläggningen
i
fastighetsregistret)'
ä gallu, färst sedan förräthingen registrerats
Itndamål: AvloPPsledning

Gemensomhets-

onlöggningens
öndomål,liige,
sCIrlek m.m.

för avlopp enligt
Gemensamhetsanlaggningen bestfu av anordningar
karta, aktbilaga KA1- Avloppsarrläggningen bestfu av
från
avloppsleatdig* med tillbeh<ir såsom PumPT, rensbrunnar mm
på
,rur," ä"ttugur,äe fastighets gråins tr til1 anslutningspunkt
dras
toå*"r,"ä ledningar. Niirdet gåiller större fastigheter
ledningen istiillet från tomtgråins'
ledas till
Avloppsvatten från deltagande fasägheters hushäl ska
eller
to**,*utt avloppsnät. öe krav som hiilsoskyddsmyndighet
emot avloppsannan kommunal nåimnd därvid kan stäilla för att ta
vattnet ska uPPfYllas.

Deltogonde
fosrigheter

se andelsFastigheter som ska delta i gemensarrhetsanlaggningen,
talslåingd, aktbilaga AN1.

d.v's' en
Deltagande fastigheter utgcir en anläggningssamfiillighet,
för dess drift'
samfiUigfret sorriska utfO,ia anläggningen och ansvara
Upplåtet utrymme

upplåts
För att dra fram, se ti1l, underhålla och reParera ledningarna
mitten'
i
ett 6 meter brett område med i huyudsak ledriingen
Ledningarnas läge, se kart4 aktbilaga KA1'
(3 st)' På
vidare upplåts områden pä2x3 meter för pumpstationer
fastighetårna Torpa 1':2, 12:22 och 14:3'
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För tillträde till upplåtet utrymme har anlaggningssamfälligheten rätt
att ta väg eller an-vända väg på belastad fastighet. I den mån det kan
ske utan avseviird olägenhet ska fastighetsäSarens anvisningar om
väg och vägval därvid följas.
Fasäghetsägaren får inte inom upplåtet område utan den blivande
föreningens tillstånd
åindra markanvåindningen i nåirheten av ledningen genom att

exempelvis uppföra byggnad eller utföra annan anlagSning,
ptantåra tradlller anordna upplag så att ledningen kan skadas
äiler kan komma att inte liingre uppfylla giillande
säkerhetsföreskrifter eller att återstdllning efter arbete med
ledningen avseviirt fdrdYras,
spränga, fäilla träd, schakta, borra eller på annat sätt iindra
marknivån eller vidta någon annan åtgärd som kan medfora
fara för ledningen.

Till formån för:
Anla g gningssamfåilli ghetenBelastar:
Fastigheter som deltar i gemensamhetsadaggningen samt följande
enbart belastade fastigheter och samfiilligheter:

Allatorp 2:4, 2:7, 3:3, 11:\,

s:1, s:2

Asserlund 3:2,
Tom 1:4, 6;3,s:2,s:4
Torpa \:6,5:7,6:2,6:5,6:13,6:32,7:6,8"5,9:7,9:21-,13i4'14:2'14:4'\6:lA'
16:i2-, L8;3, 19 :6, 20:7, s:1, s:2, s:3, s:6 s:7,

s: 1

1,

s

:

13,

s:

15,

s:

1"

7,

s:

19

Äskatorp 4:7,s:9,s:L3
Dessutom belastas ej registrerade.samfåilligheter bla bildade i akt
1$FJÄ-148, 1&FIÄ-152 och 1&FrA-203.
Tidpunkt

6r

utbronde

Anläggningen ska vara utförd senast 3 fu efter det att
arrfaffr-ting;Ueslutet och ersättningsbeslutet vunnit laga kraft.
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utföronde
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Aktbilogo BEI
Akr 1384-1 1l?28

Antaggningssamftilligheten ska ge in anmälan om samråd till
liinsstyrelsen enliS reglerna ilZkap 6 § lvIB'
Gemensamhetsanlaggningen ska utföras med beaktande av de
förelägganden som därvid kankomma att meddelas'
Ledning i jordbruksmark ska förläggas så att normal brukning kan ske
(plogfritt di"p) och i skogsmark så att skogsbruk inte onödi5rui"
försvåras.
Utöver detta firm§ överenskommelser, medgivanden och yttranden
omhur anlaggningen skall utföras. se aktbilagor oK1, MM1-7.

Omprövning

Ändring
ondelstol

w

Omprövning av besluten ffu ske vid väsentligt åindrade förhållanden.
Om gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfåillighetsförenil8
ftu s[nehen for fOrenin[änbJsluta om äindring av andelstal i föliande
faIl:
Niir fastighet som deltar i gemensamhetsanlaggningen kopplas itt På
till
det gemensamma avloppsnatet ffu andelstalet för drift åindras
hri,glt det andelstal som fastigheten har för utförande av
anläggningen.
Normen för andelstalen iir att normalt utnyttjande av anläggningen
av
motsvaras av andelstalet 1 för utförande och drift. Detta motsvaras
m3lår.
en bostadsfastighet med en pumpad volym om ilulx 300
beslut
Styrelsen ska genast underrätta berörd fastighetsägare om sitt
möiligt
snarast
uti tirrdru fasti[hetens andelstal. Styrelsen ska vidare
anmälabeslutåt till lantmäterimyndigheten så att det nya andelstalet
först
kan inforas i fastighetsregistret. Det nya andelstalet far tilliimpas
när detta åtu införtDenna handling har undertecknats elektroniskt av
Pia ltrsson
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Beskrivning GA Votten
2012-05-42
Ärendenummer

N11179
Fö

rröttn

i

ng s

lo

ntmöto re

Pia Larsson

Ärende

Anlaggningsåtgiird berörande Torpa-området, VA och optokabel,
ledningsrättsåtgiird berörande VA-ledningar och optokabel
Kommun: Kungsbacka

Ny Gemensornhetsonlöggning

Liin: Halland

Blivande Torpa Ga:28

(Beteclrringen för den inrättade gemensarnhetsanläggningen äir preliminiir
och giiller först sedan förriitbringen registrerats i fastighetsrepstret).

Ändamal Vattenledning
Gemensomhek-

onlöggningens
öndomå|, löge,
storlek m.m.

Gemensamhetsardäggningen bestar av anordningar för vattenforsörjning enligt kart+ aktbilaga KA2. Ti1l anläggningen hör
ledningar,tryckstegringsstationer och andra tillbehör som behövs för
dess funktion från varje deltagande fastighets gråins fram til1
anslutningspunkt på kommunens ledning. Niir det gåiller större
fastigheter dras ledningen istället från tomtgråins. Vattenmätare på
varje fastighet i^gåt i gemensamhetsanläggningen-

Dricksvatten ska levereras året om i den omfathning som normalhushålt på de deltagande fastighetema kan ber?iknas förbruka- Vattnet
ska hålla lägst den kvalitet somhälsos§ddsmyndighet kan godkiinna.
Dehogonde

fo$igheter/Andelstol

Fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen, se andelstalsliingd, aktbilaga AN1.

Avgifter till kommunen för förbrukningsavgifter ska i första hand
fördelas mellan deltagande fastigheter i direkt proportion till varje
fastighets vattenförbrukning. I andra hand efter andelstal.
Deltagande fastigheter utgör en anlaggningssamfiilliShet, d.v.s. en
samfiillighet som ska utföra anlaggningen och ansvara för dess drift-

Upplåtet utrymme

För att dra fram, se till, underhålla och reParera ledningarna upplåts
ett 6 meter brett område med i huvudsak ledningen i mitten.
Ledningarnas läge, se karta, aktbilaga KA2-

Vidare upplåts ett områdepä?x 2 meter för tryckstegringsstationer
(3 st) på fastigheterna Torpa 12'-8,14:2 och 32:1.
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För tillträde till upplåtet ut4rmme har antäggningssamtiilligheten rätt
att ta väg eller använda väg på belastad fastighet. I den mån det kan
ske utan avsevärd olägenhet ska fastighetsägarens anvisningar om
väg och vägval dlirvid foljas.

Fastighetsägaren får inte inom upplåtet område utan den blivande
föreningens tillstånd
åindra markanvåindrdngen i näirheten av ledningen genom att

exempelvis uppföra byggnad eller utföra annan anlaggning,
plantera träd eller anordna upplag så att ledningen kan skadas
eller kan komrna att inte liingre uppfylla gåillande
såikerhetstöreskrifter eller att återstälLring efter arbete med
ledningen avsevärt fordyras,

-

språinga, fdllaträd, schakta, borra eller på annat sätt ii:rdra
marknivån eller vidta någon arlnan åtgard som kan medfora
fara för ledningen.

Till förmån för:
AnIäggningssamfåilli gheten.
Belastar:
Fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen samt följande
enbart belastade fastigheter och samfalligheter:

Allatorp 2:4, 2:7, 3:2, 3:3,

1L:1,, s:1, s:2, s:3

Asserlund 3:2,3:7,
Dotetorp 1:12,
Orred 1:11
Tom L:4,1":7,6:3,s:2
Torpa 1:2,'!.:6,L:7,1:8,5:3,5:7,5:28,53A,6:2,6:5,6:7,6:1-4,6:32,7:6,8:5,
'j-4:3, 14:4, 1-4:6, L6:2,
8:1A, 8:19, 9:2, 9:7 , 9:21, 9:24,10:3, 115, 12:8,14'-2,
16:5,1-6:10,L6:12,16:33,17:2,17:3,18:2,18:3,18:9,19:6,20:7,25:1',26:1,
27 :1, 32:1, s:1, s:2, s:3, s:7, s: 1 l-, s :1 3, s:15, s:\7, s:19
Äskatorp 4:7, 4:20, s;13
Dessutom belastas oregistrerade samfiilligheter bla bildade i akt
13-FJÄ-148, 13-FJÄ-152 och 1&FIÄ-203.
Tidpunkt

br

utbronde

Arrlaggningen ska vara utförd senast 3 år efter det att
anlaggningsbeslutet och ersätb"ringsbeslutet vunnit laga kraft.
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Föreskrifter om
onlöggningens

utbronde

201?4s42

Aktbiloso BE2
Akr 1384-1 1/2?8

Anlaggningssamfiilligheten ska ge in anmälan om sarnråd till
länsstyrelsen enligt reglerna i 12 kap 6 § NdB'
av de
Gemensamhetsanlaggningen ska utföras med beaktande
förelägganden somälirr.id kan komma att meddelas.
kan ske
Ledning i jordbruksmark ska förläggas så alt no:mal brukrring
åj.rp) och i skogsmark så att skogsbruk inte onödigtvis

blogfritt

försvåras.

Utöver detta finns överenskommelser, medgivanden och yttranden
lvfr\frL:7.
om hur anläggrungen skall utföras. Se aktbilagor ÖK1,
Omprövning

omprövning av besluten får ske vid viisentligt ändrade förhållanden.
awiker från den
Det kan tex vara att den faktiska ledningsdragningen
beslutade.

Ändring
ondelstol

w

om gemensamhetsanläggningen forvaltas av en samfåillighetsftilerufg

i följande
fa, ,fiourcen for frirenin[än bJsluta om ändring av andelstal
fall:
Nåirfastighetsomd.eltarigemensamhetsanläggningenkopplasinpå
för drift iindras
det gemensamma va6enlfiningsnätet får andelstalet
av
,iff fiogr, det andelstal som fastigheten har för utförande
anläggningen
Normen för andelstalen åir att normalt utnyttjande av anläggningen
motsvaras av
motsvaras av andelstalet 1 för utförande och &ift' Detta
om max 300 m3lår'
en bostad.sfastighet med en förbrukad volym

Styrelsenskagenastunderrättaberördfastighetsägareomsittbeslut
moiligt
# eirrdru fastilhetens andelstal. Styrelsen ska vidare snarast
det nya andelstalet
anmiila beslutet till lantrnåiterimyndigheten så att
tar tilkimpas först
kan infciras i fastighetsregistret. bet nya andelstalet
nåir detta tu infört.
av
Denna handling har undertecknats elektroniskt
Pia larsson
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Beskrivning GA Opto
2A1245-42
Ärendenummer

N11179
Förröttn i ngs Io ntmötore

Pia Larsson
Ärende

Anlaggningsåtgiird berörande Torpa-området, vA och optokabel,
ledningsrättsåtgiird berörande VA-ledningar och optokabel
Kommun: Kungsbacka

NyGemensqmhetsonlöggning

Liin: Halland

Blivande Torpa Ga:29

(Betecloingen för den inrättade gemensamhetsanläggningm iir preliminiir
och giiller först sedan forratnringm registrerats i fastighetsregisffet)-

Ändamil: Bredband (optokabel)
Gemensomhets-

onltiggningens
öndomål,löge,
storlek m.m.

Gemmsamhetsar[aggningen bestfu av optofiberkablar, inklusive
teknikbod, kabelbrunnar och övriga tillbehör sombehÖvs för
kablarnas funktion, enligt karta aktbilaga KA3.
Gemensamhetsanläggningen omfattar ledningar från varie deltagande
fastighets gråins fram till anslutningspunkt hos nätleverantör. Nåir det
galler större fastigheter dras ledningen istället från tomtgriins.

Fastigheter somska delta i gemensamhetsanläggningen, se andelsfosrigheter/Andels- talsliingd, aktbilaga AN1.
Deltogonde

tol

Upplåtet ulrymme

Deltagande fastigheter utgÖr en anlaggningssamfåillighet, d.v.s. en
samfalUgnet som ska utföra anlaggningen och ansvara för dess drift'
För att dra fram, se till, underhålla och reParera ledningarna upplåts
ett 6 meter brett område med i huvudsak ledningen i mitten.
Ledningarnas läge, se karta, aktbilaga KA3.

Vidare upplåts ett område på 15m2 meter för en teknikbod på
fastigheten Torpa 32:1.
For tilltrade till upplåtet utrymme har anläggningssamfälligheten rätt
att ta väg eller arrvåinda vägpäbelastad fasäghet- I den mån d'et kan
ske utan avsevärd olägenhet ska fastighetsägarens anvisningar om
väg och vägval därvid folas.
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Aktbilogo BE3
akr rrga-t 11228

Fastighetsägaren får inte inomupplåtet område utan denblivande
föreningens tillstånd:
åindra markanviindningen i närheten av ledningen genom att
exempelvis uppföra byggnad e1ler utföra alrnan anläggning,
phntära trad eller anordna upplag så att ledningen kan skadas
äler kan komma att inte låingre uppfylla gåillande
säkerhetsforeskrifter eller att återståillning efter arbete med

lednin gen avsevärt fördYras,
sätt ändra
spriinga, fäilla träd, schakta,borra eller på
kan
medföra
som
marknivån eller vidta någon annan åtgiird
fara for ledningen.

Till förmån för:
Anla ggningssamfåilli gheten.
Belastar:
Fastigheter som deltar i gemensarnhetsanlaggningen samt friliande
enbart belastade fastigheter och samfiilligheter:

Allatorp

2:4, 2:7 , 3:2-3, 3:'5, 3:9 , l0'-1' , 11:'l', s:l , s"2

Asserlund 3:2,3:L5
Djupadal

l:1"

Dotetorp 1:12
Tom 1:4, L;16, 6:3, s:2,

s'-4

Torpal:6,7:74,2:9,5:5,5'-7,5:77,6'?,6:5,6'73,,6:32,7:5-6'8:5'8:14'
8:1§i,9:7 ,9:12,9:21,9:24,9:3O 11:5, 12:9,12:.18,13:4,13:6,13:11',13:14,
20:64
L3:L6,14:2, L4:4,14:6, \61A,16:12,16:*,17:!7-18, LBz2-3' 19:*7 '
'
25:!,27:1, sL, s:2, s:3, s:6, s:7 , s:11-, s:13, s:L5, s:\7, s:19

Äskxorp 4:7,

12:6, \2:15,

71"-1-,

s:9, s:13

i akt
Dessutom belastas ej registrerade-.samfiilligheter bla bildade
13-FJÄ-141s, 1&FIÅ-152 och 13-EJA-203.
Tidpunh br
utbronde

Anlaggningen ska vara utford senast 3 år efter det att
anHg"frringlbeslutet och ersättningsbeslutet vunnit laga kraft-
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Anlaggningssamfiilligheten ska ge in anmiilan om samråd till
liinsstyrelsen enligt reglerna i 12 kap 6 § lvIB.
Gemensamhetsanlaggningen ska uttöras med beaktande av de
förelägganden som därvid kan komma att meddelas"
Ledning i jordbruksmark ska förläggas så att normal brukning kan ske
(plogfritt diop) och i skogsmark så att skogsbruk inte onödigrvis
försvåras.

Utöver detta firrns överenskommelser, medgivanden och yttranden
om hur anlaggningen skall ut{ciras. Se aktbilagor OK1, Nfivl]-7

J

Omprövning

Omprövning av besluten får ske vid väsentligt åindrade forhållandenDet kan tex vara att den faktiska ledningsdragningen awiker från den
beslutade.

Ändring ov
ondelstol

Om gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfåillighetsförening
får styrelsen för föreningenbesluta om åindring av andelstal i föliande
fall:
Nåir fastighet som deltar i gemensamhetsanläggningen kopplas in på
det gemensamma optoledningsnätet ffu andelstalet för drift åindras till
hogit det andelstal som fastigheten har f<ir utförande av anlaggningen
Nå fastigtret som deltar i gemensamhetsanlaggning kopplas in på det
gemensarruna vattenledningsnätet far andelstalet i drift åindras till
hogst det andelstal som fastigheten har i utförande av arrlaggningen
Normen för andelstalen iir att normalt utnyttjande av anläggningen
motsvaras av andelstalet 1 för utförande odr drift'
Styrelsen ska genast underrätta berörd fastighetsägare om sitt beslut
uti:irrdtu fastighetens andelstal. Styrelsen ska vidare snarast möjligt
anmåila beslutet till lantmåiterimlmdigheten så att det nya andelstalet
kan införas i fastighetsregistret. Det nya andelstalet får tilliimpas fÖrst

när detta zir infört.
Denna handling har undertecknats elektroniskt av
PiaLarsson

