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Ärende Ledningsrätt för fiberkabel i Hörsne, Bara och Dalhem

Kommun: Gotland Län: Gotland

Kallelse Som sakägare kallas Ni till lantmäterisammanträde.
Någon skyldighet att närvara vid sammanträdet, personligen eller via 
ombud, föreligger inte.

Dag och tid Dag:

Måndag 8 juli 2013

Tid:

kl 18.30

Plats Bara bygdegård.

Att behandla Vid sammanträdet kommer följande att behandlas:

♦ Vad innebär ledningsrätt?

♦ Genomgång av förslag till ledningsbeslut.

♦ Frågor och yrkanden.

♦ Fortsatt handläggning av ärendet

Bakgrund:
Hörsne Bara fiber ekonomisk förening har genomfört projektet med 
att förse nämnda socknar med fiberkabel. Markupplåtelseavtal har 
tecknats med berörda fastighetsägare och föreningen har ansökt om 
att ledningsrätt ska bildas för ledningen.

Ledningsrätt innebär att ledningens läge dokumenteras i 
fastighetsregistrets karta och förs in som en rättighet i de fastigheter 
som upplåtit mark till ledningen (gäller inte de ledningar som 
är ”privata” fram till respektive byggnad). Ledningsrätten gäller i 
obegränsad tid och följer med fastigheten vid ägarbyten och med 
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marken vid ändringar i fastighetsindelningen.

Ledningshavarens befogenheter samt föreskrifter för ledningshavare 
och fastighetsägare framgår av ledningsbeslutet. Förslag till 
ledningsbeslut bifogas denna kallelse.

Avtal
Ledningsbeslutet utgår huvudsakligen från de avtal som tecknats 
mellan föreningen och fastighetsägarna. Vissa åtaganden som Hörsne 
Bara fiber ekonomisk förening åtagit sig i avtalen kommer inte att ingå 
i ledningsrätten pga restriktioner i ledningsrättslagen.  I dessa punkter 
fortsätter de upprättade avtalen att gälla mellan ledningshavaren och 
fastighetsägaren. Dessa punkter framgår av ”Särskilda åtaganden” i 
bifogat förslag.

Ersättning
Enligt avtalen ska ersättning för intrånget av ledningen inte utgå. 

Förrättningens fortsatta handläggning
Datum för avslutningsbeslut i förrättningen kommer att meddelas på 
sammanträdet. Förrättningen kan överklagas senast fyra veckor från 
dagen för avslutningsbeslutet.

Handlingar
Med denna kallelse bifogas förslag till ledningsbeslut. Kartor över 
ledningssträckorna och förteckning över berörda fastigheter finns på 
Lantmäteriets webb. Instruktion och lösenord hittar du sist i kallelsen. 
Efter sammanträdet kommer protokoll från sammanträdet och slutgiltig 
version av ledningsbeslutet att finnas tillgängligt på samma plats. 

Om du vill ha hjälp kan du ringa Maria Hillvall, telefon 0498 – 28 27 71 
och be om kopior av aktuella handlingar. 

Frågor
Frågor besvaras av Maria Hillvall, tel 0498 – 28 27 71.

 

Viktiga 
upplysningar

Sökande till förrättningen är: Hörsne Bara fiber ekonomisk förening.
Fullmakt

Ni kan sända ett ombud till sammanträdet. Blankett för fullmakt 
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bifogas.

Ombud och företrädare ska ha dokumentation med sig som styrker 
ombudets/företrädarens behörighet, t.ex. fullmakt, registreringsbevis 
eller bouppteckning.
Uppgiftsskyldighet mm

Ni är skyldig att lämna uppgifter om vilka som har rätt att använda 
den del av fastigheten som berörs av förrättningen, t.ex. arrendatorer 
eller servitutshavare. Om Ni inte lämnar sådana uppgifter kan Ni bli 
skadeståndsskyldig mot rättighetshavaren.

Om Ni överlåter fastigheten eller ansöker om nya inteckningar under 
handläggningen av förrättningen, är vi tacksamma för besked.

Om Ni inte kommer till sammanträdet kan ärendet ändå avgöras.  Om 
den som sökt förrättningen inte kommer till sammanträdet kan hela 
förrättningen inställas.

Vid sammanträdet kan kallelse ske till ett nytt sammanträde utan att 
någon särskild kallelse skickas ut.

Vid handläggningen behandlas personuppgifter enligt reglerna i 
personuppgiftslagen (1998:204).

«Webbrubrik» «Webbinfo»
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Fullmakt

Ärende
I12399

Ledningsrätt för fiberkabel i Hörsne, Bara Dalhem

Kommun: Gotland Län: Gotland

Ombud Ombudets namn

Adress

Postnummer och postadress

Telefonnummer Personnummer

Fullmakten gäller rätt att (stryk det som inte ska gälla!)
• företräda mig vid sammanträdet Måndag 8 juli 2013.
• företräda mig vid hela förrättningen.

Ombudet har rätt att för min räkning (stryk det som inte ska gälla!)
• ingå överenskommelser.
• godkänna förrättningsbeslut.

Fullmaktsgivare Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
«Namnfört»
Fastighetsbeteckning
«Fastighet»


