
Motion till va rasliittens vatten och avlopp samf?illighetsfii renin gs

flrsstiimma2016.

I dag betalar varje fastighets dgateen minatlig drifts- och underhillskostnad pi
2 4 5k til s amftil li gheten o avsett utnyttj ande grad'

Normalforbrukaren med ett hus betaiariita myctet som storforbrukaren med tvi
eller flera hus pi sin fastighet. Detta forhillande kan tyckas vara mycket

miirkligt. Se Anliiggningslagen $ 15'

Fdr att fb en rimligare fordelning giillande drift-och underhillskostnaden kan

det vara liimpigt it anv1nOa fastiitretens vattenforbrukning som underlag vid

beriikning.rr. I .tt hushill hamnar ungef?ir samma kvantitet i avloppet som

vattenledningen tillfor hushillet.

Att faktureringen for drift- och underhill inte anpassats till respektive fastighets

nyttjande graddr en brist som miste itgiirdas'

Med anledning av ovanstiende yrkar jag foljande:

- Att drift- och underhillskostnaden for respektive fastighet fordelas i

forhillande till utnyttj andegraden'

(se bifogad kopia a"ragg"ingslagen $ 15, samt lantmiiteriets kopia: Aktbilaga

PR 1).

- Att drendet skyndsamt beredes av en arbetsgrupp'

- Att enjuridiskt kunnig person ridfrigas'

- Attbeslutet skall giilla fr o m 2016 irs &rsstiimma.

Arbetsgruppen b6r liimpligen besti av fytapersoner med tvi representanter frin

styrelsJn ort tua represenianter frin den 6vriga medlemskiren'

Skarstad den 25 januari 2016.
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Anliiggningslag (1 973 : ll49) Sida 3 av 10

Vid handliiggning av fr6gor som avses i fdrsta stycket tilliimpas bestdmmelserna i 5 kap. 12 c $ andra

stycket fastig hets bildn ingslagen (1 970 :988). Lag (1 99 5 : 1 40 5)'

Samf;illighet
14 g Gemensamhetsanlaggning och rdtt till utrymme iir samfiillda f6r de fastigheter som deltager i

anldggningen. lnlost mark dr samfiilld f6r de fastigheter fdr vilka inlOsen skett'

F6ianlaggningens utf6rande och drift utgdr de deltagande fastigheterna en sdrskild samfiillighet'

Fiirdelning av kostnader
1S $ Grunderna f6r f6rdelning av kostnaderna fdr gemensamhetsanliiggnings utfdrand e faststdlles vid

frirrlttningen. For varje fastighet anges andelstal, som bestdmmes efter vad som ar sktiligt med hdnsyn

fr€imst till den nytta fastighe[n har av anldggningen. lnl6ses mark fdr endast vissa av deltagarna i

anldggningen, faststiilles grunderna f6r fflrdelning av kostnaderna for inlbsen siirskilt'

Andelstal faststiilles iiven i frAga om kostnaderna for anldggningens drift. Sidant andelstal bestdmmes

efter vad som dr skiiligt med hdnsyn friimst till den omfattning i vilken fastigheten berdknas anvdnda

anlaggningen. Om det tir liimpligt, kan foreskrivas att kostnaderna i f6rsta hand skall fdrdelas genom att

avgifter uttages f6r anlEiggningens utnyttjande. Grunderna f6r berdkningen av s6dana avgifter faststtilles vid

fcirrdttningen.

Overenskommelser mellan sakflgare m.m'
16 S Avsteg fAr gdras frAn

t. s s, om dgarna av de fastigheter som skall delta i anltiggningen medger det,

2. g g savitt den innebdr skydd f6r enskilt intresse, 12 $ forsta stycket eller 13 $, om de fastighetsdgare och

andra sakdgare vilkas r6tt berdrs medger det,

3. 12 a $ andra meningen, om anldggningens agare medger det,

4. 15 S, om det medges av fastighetsdgare som Altiggs st6rre bidragsskyldighet dn som annars skulle ha giillt

och awikelsen frSn bestdmmelsen inte sker i otillborligt syfte'

Svarar fastighet for fordran, fAr avsteg fr6n 13 eller 15 $ med st6d av agarens samtycke ske endast om

dven fordringens innehavare medger det. BesvSras fastigheten av gemensam inteckning, fordras dessutom

de medgivanden fr6n fastighetsiigare och fordringshavare som i 22 kap. 11 $ iordabalken foreskrives f6r

relaxation. Medgivande av rattsatare behovs ej, om anliiggningens inrdttande dr vdsentligen utan betydelse

f6r honom. Lag (2001:892).

Pflkallande av fiimettning
17 g AnliiggningsfrAga upptages efter ansdkan. Har vid fastighetsreglering forordnats att anltiggningsfraga

skall prdvas enligt denna lag, fAr frAgan dock upptagas utan ansokan'

Aniaggningsfr6ga tAr pr6vas gemensamt med annan anliiggningsfrAga eller med fastighetsbildningsatgard

vid en friirattning. SAdan gemensam forriittning f6r 6ter delas upp pA skilda f6rrdttningar.

Om det behovs vid en forrtittning enligt denna lag, f5r lantmiiterimyndigheten forordna om provning enligt

14 kap. 1 $ fastighetsbildningslagen (1970:988). Lag (2001 :892)'

18 S Ratt att begdra fdrrdttning enligt denna lag har

1. dgaren av en fastighet som ska delta i anliiggningen'

2. dgarenav en fastighet som enligt en detaljplan helt eller till viss del ska anvdndas fdr allmEin plats for vilken

kommunen inte 6r huvudman eller for trafikanliiggning som ar gemensam f6r flera fastigheter'

3. kommunen,
4. hyresgiistorganisation.

En samftillighetsforening far, efter beslut av f6reningsstdmman, begdra en forrdttning som ang6r

gemensamhetsanliiggning under fdreningens forvaltning'

Ldnsstyrelsen kan oegara forriittning for inrdttande av anldggning som styrelsen finner vara av storre

betydelse frAn allmiin sYnPunkt.

Vid expropriation eller tifnanOe tvAngsfdrviirv f6r forvdrvaren begdra f6rriittning f6r inrdttande av sadan

anliiggning varigenom oliigenhet av forvdrvet kan undanrdjas' minskas eller f$rebyggas'

Bestdmmelser om rdtt for viighlllare och den som bygger eller innehar jdrnvdg att begiira forriittning enligt

denna lag finns i 20 a $ och 25 $ tredje stycketvdglagen (1971:948) samt i 2 kap 20 $ lagen (1995:1649) om

byggande av jiirnviig. Lag (2012:428).

Fiirr[ttning
19 g I fr6ga om f6rriittning enligt denna lag tilliimpas 4kap.1-24 och27-40 $$ samt 6 kap. 6 och 7 $$

fastighetsbildningslagen (1 970:988)'
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LANTMATERI ET Sida 3
Aktbilaga PRI2013-02-27

kommunens reningsverk. Anliiggningen iir av v?isentlig betydelse fdr
fastigheterna (5 $ AL).
Gemensamhetsanldggningen inriittas med stod av ansdkan och

overenskommelser fran aettagande fastigheter, aktbilaga OK 1-L35

och med stod av overenskommelse om upplitelse av utrymme fran
belastade fastighetsdgare, aktbilaga OK 136-190 och medgivande frAn

viigsamfiilligheter och dikningsfdretag, aktbilaga MR1'-27.

Fdrdelarna med anliiggningen dverviiger de kostnader och

oliigenheter som den medfdr (7 $ AL).
Gemensamhetsanliiggningen kan utforas och fdrlii ggas pA sAdant siitt
att iindamilet vinns med minsta intrAng och oliigenhet, utan oskiilig
kostnad (8 S AL).
Syftet med giillande naturvArd sforeskrifter motverkas inte.
Liins s ty rels en har v id samrA d sy ttrand en, aktbilaga M M 1 -2 tillsty rkt
att gemensamhetsanldggningen inriittas under forutsiittning att
beslutade foreliigganden avseende vattenverksamhet och att 6vriga
rAd och anvisningar i ythandena foljs (9 S AL).
Trafikverket har liimnat tillstind till att fOrliigga ledning inom allmiint
viigomrAde, aktbilaga MM3.
AnHggningen beddms inte forsv6ra omrAdets iindamilsenliga an-

viindning eller motverka kimplig pladaggning av omrAdet (10 S AL).

Oldgenhet av nAgon betydelse fdr allmiint intresse uppkommer inte
(11 S AL).
Att utrymme tas i ansprAk f6rorsakar inte synnerligt men for nagon av

fasti 2SAL
Driftskoshradema fdr en gemensamhetsanldggning ska tOrclelas etter T
vad som dr sk;iligt med htinsyn friimst till den omfattning i vilken I
fastigheten berdknas anarinda anldggningen (15 S andra stycket AL). I
Kosbraderna fdr att utfora en gemensamhetsanldggrung ska fdrdelas I
efter vad som iir skiitigt med htinsyn friimst till den nytta fastigheten 

I
har av anlaggningen (15 S f6rsta stycket AL). 

I

Varje fastighets nytta av anldggningen bedoms motsvara dess beriik- r

nade anv?indning av anltiggningen. Andelstalen for utfdrande respek-

tive drift kan diirfdr anges i en gemensam andelstalsserie.

Agarna av de {astigheter som ska delta i anlaggningen har 6verens-
kommit att andelstal fdr en fastighet skall vara L per anslutning.

Eftersom ersiittningsfrigorna inte iir klara meddelas
anldggningsbeslutet som prelimin iirfr Aga. Adaggningsbeslutet skall
kunna omprdvas inom ramen f6r denna fdrrritbring.

Beslut:
Gemensamhetsanldggningen skall inriittas enligt beskrivning,
aktbilaga BE1, andelstalsiiingd, aktbilaga AN1 och VA-planriaring,
aktbilaga OVf-fZ.



FULL MAKT.

Underteknad 64 03 23 - 59 45 Kerstin Baldwin Sterner

iigare till fastigheten Bya Viistergflrden 2 :23 ger

hiirmed fullmakt tilt 35 04 11 - 59 77 lngvar Johansson att

ftiretriida mig vid frflgor som beriir Varaslflttens V.A.
samfiillighet.

Skarstad den 25 januari20l6

.M.fi.W......
Kerstin Baldwin Sterner

Kerstin Baldwin Sterners egenhiindiga namnteckning
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