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Beslut
2000-09-15

296866
F6rrdt lning5lontm6tore

Gunnar Back

Arende Anliiggningsfrirriittning frir omprcivning av andelstalen ayseende
viigunderha[ ntm inom Torkilstiitens samfiiltighetsibrening.

Kommun: Berg JAmtlands liin

Fdljande endringar (kompletteringar) i anlagFingsbeslutet 1983-09-16
och besluten om andelstal rrirande gemensamhetsanhggningama
Ljurgdalen ga:11-16 skal gella.

LIUNCDALEN GA:11. ar{aggningsbeslutet:
AnHggnhgen utokas med:utbyggd parkein gsplats och p4 .,aingsautofl lat
oid Kkippen. Anl|ggningssamfiilligheten svamr fdr att parkeling en-
dast sker efter betalning i automaten eller med giltigt kort som den
tillhandahel[t. Deltagande fastigheter, se nedan.

LIUNGDALEN GA:11, beslutet om andelstal:

Viigar och patkeingsplatser ned uflilantag ao Kliirye oiigefl

Fastighet Andeistal/fastighet Summa

Helags 1:1 30
Hus A Helags 1:1(STF:s) 10
Terminalbyggn i Ljurgdalen 11:40(Lsrs) 10
Lift i Ljungdalen 11:36 10
Mast i Ljungdalen 11:35 och 11:40(Telia AB:s) 1
Transformator A Ljungdalen 4:1i(Hiirje&ns K.AB:s) 0.1
Ljungdalen 1:7, 1:14, 2:6, 2:31, 33, 4:175, 8:46,
11:3, 11:9, 11:12, 11:35-36, 11:40, 12:6, 13.2, 73:10,
18:1,19:i 0,01
Ljurgdalen s:5(9 bost, deliigande fastigheter 15:2-
15:5,25% vardera)
Ljungdalen 1:5(2 bost)
Ljungdalen 1:11, 1:13, 1:1U20, 1:23, 2:4, 2:.33, 2:37 -84
2:86-87 , 2:39-119 , 4:4, 4:72-113 , 5:1.6-176, 5:1,68, 6:15
9:23,17:46-57,257-2
Ljungd alen 2:13, 2:1 6, 2:122, 4:5 , l84, 18:5
Ljungdalen 13:38, 13:43
Ljungdalen 8:18-19, 8:24, 8:28
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10
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9/4 9
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1 310
1/3 2
1/8 0,2s
1/1 1
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Ljungdalen 1:8, 2:9, 2:l*75, 777, 2:19-22, 2:24-26, 2:28,
2:3436, 7125, 3:4-13, 3:15-16, 3:24, 3:25-27, 3:30-3"1,
4:6, X8, 4:I0, 7:4-3, 7 :A12, 7:40, 77:.18-19, 11:2924,
!l:2628, 77:37-34, 77:44, 1158, 72:7, 13:5+7 (saIJj.fl,
13 :9, 73 :75-17, 13 :2j, 733A.31, 13:39 - 41,, 19 :2,
19:1L-74

Sida 2

Ald

Llunedalen i3:19 i0l4 2.5
Summa: 40655

Kklppeao iiget me d, parkering, bannark- o ch oin teru iighdl lning
Fastighet Andelsfal,/fastighet Summa

Helags 1:1 70 70
Hus a Hehgs 1:1(STF:S) 35 35
Terminalbyggn I Ljungdalen 1L:40(LsLs) 35 35
Ljungdalen 1:7, 4:1 15, 11t3 , 7719 , 1l:I2, 17t35-36
17:.44, l2:.5, 13:2, l9:I
Ljungdalen 1.3:L9
Ljungdalen 1:8, 2:9, 2:1,4-15, 2:,17 , 2:19,-22, 2:24-26,
2128, 2.33-36, 2t1?5, 3:4-13, 3:1ts16, 3:24, 3:26-27,
3:30-31, 4:6, 4:8, 4:I0, 7:L5, 7 :912, 7 :40, 71:.!8-19,
1L:2&24, 1I:26-28, 11:32-34, ll:tA, 11:58, 12:7,
135+7(sam0, 13:9, 13:15-17, 13:23, 13:30-31,
13139 4!. 19 :2. L9 :11-74
Summa;

Vid avverkning av skog skall debitering ske efte! eft belopp per trars-
portelad kbm som samfauighetsfdreningens styrelse faststa[er.

LIUNGDALEN GA:12, anleggninBsbesluiet:
Aniiiggni:rgssamfiilligheten skall svara for befindiga sophus samt om-
hdnderta sopor och ombeso4a den debiteling som fastighetsegarna
eleggs av kommunen.

Deltagande fastigheter och andeisial: Liungdalen
s:5(9 bost, del2igande fastigheter 15:2-15i5, 25%
vardera)
Liungdalen 1:5(2 bost)
Ljnngdalen 1:11, 1:13, 1,:1,8-20, 1,:23, 2:4, 2:33, 2:37 -84
2:86-87, 2.89-119, 4:4, 4.12-173, 5:IGI|6, 5:168, 6t15
8:1&19, 8:24, 8:28, 9:23, 11.:45-57, 25:1-2.

LIUNGDALEN GA:14 och 16, beslutet om andelstal:
F6! fastighete! rned eget vatten skall andelstalet vara 1/5.

't/4 18,5

0,01 0,11
10 10

76

9 /4 9
22

1 314
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LIUNCDALEN GA:11{6. gemensamt om andelstal for driftskostna_
de!:
L. Om bostad anvirds Aret om som helArsbostad skall andelstaiet 4
tilliimpas fiir det huset. Exempel' fastighet mJlget vaften i ga:14 och
helArsboende har andelstalet 4,/5.
2, Fastighet som anvends fdr serverins/cafeteria skall ocksi ha an-
delstalet 4xfritidsbostadens, ex Ljungdalen l:2+ pA Kesuvallen erhiller
j,al:l 1,i aua 

:aCar ujom Kleppenviigen och taiet .1 i Kleppenvagen.
3. Q!g!ygg!bostadsfasrighet irom detaliplan hu andelitalet i/5 av
fullt andelstal intill dess den blir bebyggd.
4. Obebyggd fastighet uran-frir detaliolai har andelstalet t,/10 ar fullt
andeistal intill dess den blir bebvggd.

Aanan obebyggd fastithet har andelstalet 1,/100.

SamJaillighetsfdrcningens styrelse :ige! riitt an besluta om :indmde an-
delstal enligt ovanstAende normer niir lastighets anvendning ;indlats.
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Protokol l
2000-09-1s
Arendenummer
296866
F6r16ttningslonlmdtore

Cunnar Back

Arende Aniatgningsfdrriithi-ng fcir ompriivning av ardelstalen avseende
vdgurderhill mm inom Torkilstdtens samfiillighetsfiirening.

Kommun: Berg Jlimdands l?in

SommonhH"ning I detta protokoll har f6ljande beslut fattats:
Beslut enligt 50a 5 anlaggningslagen om ersiittning for arviindande av
del av Ljungdalen ga:6 (Ljurgdalens viigsamfiillighet).
Andringar av fidigale beslut om gemensary&etsarlaggningama
Ljungdalen ga:11-16, utrikad deltagarkets, andelstal mm.
Beslut enli$ 24a S anliigpingsiagen om befogenhet f6r Torkilstdtens
samfdilighetsforenin$ styrelse att Andra andelstal.
E!sattninssbeslut

Med sammantrade i Handelshusets restaurang i Ljungdalen.

Sakligare redovisas i separat sakiigarfdrteckning, aktbilaga 82.

Se arsijkar och ovriga inkomna skdvelser, aktbilaga A.

FdrAthdngstantmataren redogdr fdr vad som tidigare gjolts i fdrlett-
ningen- Uno Williamsson redogcir for f<ireninteis ,.rkande. Lartmah-
ren fdresBr att de i kallelsen upptagna punktema tas i omvend ord-
ning.

Erszittrring for anvdndande av viigstriickan Llungdaleru kapell t o m
@!p4: Overliiggningar sker i higan och viigverkets kalkyler for
belakning av staisbidraget presenteras av lantmataren. Ingen enighet
uppnes meuan de bdgge fiirvaltningama och lantmiitaren meddelar
fdljande beslut.

Beslu; De i Ljungdalen ga:11 deldgande fastighetema ager raft aft
anv:inda vagsuackan Ljurgdaletrs kapeU till och med Kesubron, vil-
ken viig ing& i. gemelrsamhetsadaggningen Ljungdalen ga:6.

Ersettningsbeslut: Torkilstdtens samfenighetsfdrening skall Arligen till
Ljungdalens vAgsarnfallighets stylelse betala 20 000 kronor. F6rsta
betalrringen skall ske nar beslutet ovan vunnit laga klaft. Beloppet

Hondlciggning

Sokdgore

Yrkonde

Beslut enligt 50o $
onl6ggningslogen
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skall sedan Arligenjusteras efter vegverkets index fdr omlakning av
underha[skostnade! pA enskilda vagar med ir 2000 som basar. Detla
erseftnin8sbeslut far omprdvas efter 2 ar fran laga kraft.

Ardelstal fdr heHrsbostad; Efter vissa diskussioner och jemfdlelse!
med andra fritidsomraden fdresler-hntmaitaren 4x frilidsbostadens
andelstal. Beslut, se aktbilaga BE.

Andelstal i Ljungdalen 8a:14 och ga:16: Irga invdndningar framfdrs
mot styrelsens fdrslat om 1,/5 fiir den som har eget vatten. Beslut, se
aktbilaga BE.

Bahadsomrede fd! vaeama (LiunFdalen ga:11): Fcirst avhandlas vilka
fastigheter som bor infdrlivas i sdder. En 8r:ins dtas ut pe karta (juste-
rad av lantmAtaren till vastra stlanden pa qajn). L:iget av motsva-
rande griins i norr diskuteras livligt. Fastighetsegare vid Backevailen
och norr om Kesuin pipekar att de redan Ar medlem i Nyvaliens viig-
samflillighet. Medlemmar i Torkilstotens samfiillighetsfcirening yrkar
att alla veste! om Ljungan medtages eftelsom Klappenvagen snorojs
och att det iiven finns bra sntirtijd v?ig frin denna till Postvallen. Vi-
dare framf<ir de att avgiftema inte torde bli sA betungande eftersom
parkedlgsautomaten s1'nes inbdnga en hel del. Lantmiitaren bifaller
yrkandet om inforlivande av alla vdster om Lrurl8ary se karta med
batnadsomrAde och beslut, se aktbilaga C och BE.

BAtnadsomrAde for sopstationema (Liun8dalen ga:12): Efter dvelliigg-
ningar och diskussioner dtar lantmataren ut en avgr:insning som Ar
densamna som frjr viigama i siider och ungefArligen t o m Torkilstci-
tens fritidsomrAde i norr, Erik Blomlvist framfdr kornmurens stand-
punkt att samverkan med samfiillighetsf<irenhgat efterstravas och att
d:ilfitr sA menga som mdjligt b<ir infiirlivas. Texten "att omhiinderta
sopor och ombesii{a den debitering som fastighetsiigama iliiggs av
kommunen" foresles av lantmatalen. Det blir diitfdr grundkostna-
derna fdr administration och sk6tsel av soPhusen som debiteras bara
innan kommunen beslutat om avgift i det enskilda fallet. B6tnadsom-
rdde och beslut, se aktbilaga C och BE

Andelstal i viigama: Lantmatare fttresar foljande efter vissa diskussio-
ner i frigan. I ga:11 utom KlaPPenvagen 1 ftir fritidshus och 4 fcjr hel-
Arsbostad eller serveriag, 0,2 ftir obebyggd inom detaliplao 0,1 fdr d:o
utom detaljplan, 0,01 ftir obebyggd annan fastighet samt att vid skogr
ar'.verkning skall debitering ske Per kbm enliSi styrlsens beslut l dessa
viigar skall KliippenlastiEhetema delta med Ya av aadelstalet i Kliip-
penvdgery Helags 1:1 med ,10 samt STF och lAnsstyrelsen med 20 var-
dera. I KlAppenvegen ftireslAs samma grunder som ovan samt diirefter
tal som ger 33 % fiir Helags 1:1 och 16,5 % varden till STF och lAnssty-
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Anliiggningsbeslut

Beslut

Tilltrddesbsslut

Erlditningsbesluf

Beslut om fcirdel-
ning ov brrdtt-
ningskostnoder

Akhottogore

Av:lulningsbeslui

Overklogonde

2000{9-15 Aktbiloso PR2

lelsen. Beslut, se aktbilaga BE.

Fdrdelning av fd[aftningskostnadcr: Efter dverleggningar fdreslis irt
deligama i ga:11 betalar alla kostnadema, 507o efter aldelstaien fd!
gSliglglrig i vagama exkl lCiippenvdgen och 50o,6 efter motsvalande i
Kliippenvdgen. (Udtirandefalen er de fiirtecknade tal€n i beslutet, akt-
bilaga BE, driftstalm ar saruna tal med korrig€ring fdr helar, server-
ing och obebyggd). Beslut se nedari.

skil:
InJiirlivande i gemensamhetsadagglingama av nya fastigheter dr av
vasentlig betydelse f<ir dessa. Frirdelama med gemensamhetsanlegg-
ningen dvervager de kostnader och ohgenheter adaggningen medfor.
Andringama i tidigare beslut uppfyller villkolen i 5-11 och 15 SS arr-
liiggningslagen.

Besluh
Se beslutsdokument, aktbiiaga BE.

TiUkede skall ske sa snart anEggningsbeslutet vu.nnit laga kaft och
elsaftning enligi ersathingsbeslutet betalats.

skiil:
{orkilsstotens sarnje[ighetsf rirenin g har uredgivit ti[tlede{cix nJa
medlernrna! utan elsettning.A.nHggningsbeslutet e. utan bet!delse fdr
fordringshavare och rettsegare.Besluh
Ingen ersiittning skall betalas.

Deliigarna i Ljungdalen ga:ll betalar alla kostnadema,50% efter an-
delstalen frir ut{6rande i vigama exkl Kliippenvagen och 50% efter
motsvarande i KHppenviigen. (Utfdrandetalen er de fcirfecknade talen
i beslutet, aktbilaga BE, dri{tstalen iir samma tal rned korrigering fcir
heEr, rrvering och obebyggd).

Torkilstotens samfillighetsfrirening, som aven i likhet med Bergs
kommun erhAller fdrhandskopior av detta protokoll och aktbilaga BE.

Fonettningen avslutas.

Den som ar missndjd med Lantmeterimyndighetens beslut kan over-
ldaga detta. Ett beslut dverklagas genom aft en skivelse liimnas eller
skickas till:

Lartmeterimyndi gheten
Jiintlands llin
Box 366
6J1 Z) lJstelsunct

Fastighetsdomstolen behandlar sedan civerklagandet.
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Skrivelsen mAste ha kommit in till Lantmaterimyndigheten inom fyla

vecko! freJr avslutningsdagen, d'v.s. senast den 13 oktober 2000'

Kommer skrivelsen in f<il sent kan civerklagandet inte behandlas'

Ance att Ni dverklagar och vilket beslut Ni overklagar' Anteckna fijr-

riitirinsens lirendenummer 296856 och redoSor fiir vad Ni anser skall

dndras-och varfiir.

Protokollet uPPsatt den 22 september 2000.

Vid Drotokollet


