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 Lantmäteriet - kallelse till förrättningsmöten;
kompletterande information

 Berörda markägare inom fiberföreningens område har under mellandagarna 2021 fått
kallelse från Lantmäteriet till s.k. förrättningsmöten. Föreningen informerade om det i
artikel under Senaste Nytt på föreningens hemsida www.fiberfalbygden.se, 2021-12-29. 

De telefonsamtal som föreningen har fått ta emot efter det att nämnda kallelse har sänts
ut, visar att den information som tidigare har presenterats i form av Medlemsbrev och på
årsstämmor m.m. inte har varit tillräcklig och behöver kompletteras. 

Sedan starten av fiberföreningarnas verksamhet  (Fiber Östra Falbygden och Börstig och
Brismene Bredband) 2012/2013, har man i varje utbyggnadsetapp tagit in s.k.
markupplåtelseavtal från berörda markägare. Dessa avtal stöder upplåtelse av mark för
fiberkanalisationen. I samband med fusionen av de båda fiberföreningarna och den
samtidigt genomförda stora utbyggnadsetappen (2017 - 2019) beslutade föreningens
styrelse att ansöka om s.k. ledningsrätt hos Lantmäteriet, då även för den etapp som
startades upp i de båda föreningarna redan 2012. Detta för att få ett mera korrekt juridiskt
skydd för såväl markägare som förening. Bl.a. leder det till att information om
ledningsrätten för all framtid finns i Lantmäteriets register över berörda fastigheter och
inte bara i ett pappersdokument. Skillnaden ligger med andra ord i att föreningen med
detta får sin ledningsdragning dokumenterad och befäst i Lantmäteriet. 

Detta har, av olika skäl, varit en mycket långdragen process i Lantmäteriet och har nu
pågått i det närmaste under 4 år. Lantmäteriets handläggning av vårt ärende avslutas
med s.k. förrättningsmöten, dit samtliga berörda markägar nu har bjudits in. 

Vårt ärende hos Lantmäteriet har delats in i sex delärenden och förrättningsmöten för
dessa kommer att äga rum under tre förrättningsdagar i januari 2022 - 20e, 25e och 26e
januari, två delärenden per dag (för- och eftermiddagstid). 

Lantmäteriet har valt att genomföra mötena digitalt. Dessa möten medför tillfälle för
berörda markägare att ställa frågor till Lantmäteriets representanter, och även till
representanter från fiberföreningens styrelse som kommer att delta i samtliga sex
delmöten.  
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Förrättningsmötena är ur föreningens synvikel mer att betrakta som formalia, eftersom
det inte ändrar någon dragning av fibern, dvs. inte innebär någon förändring vare sig för
föreningen eller berörda markägare jämfört med de markupplåtelseavtal som redan finns.
I de fall man som markägare varken har frågor eller synpunkter, behöver man givetvis
inte delta på förrättningsmötena. Det ligger i alla medlemmars intresse att
förrättningsmötena går smidigt och snabbt tillväga eftersom föreningen debiteras för LM.s
tjänster. 

Om det efter ovan lämnad information fortfarande finns frågor kring dessa möten kan
kontakt tas via mejl till 

info@fiberfalbygden.se  

eller per telefon till 

Bitte Sandahl (föreningens kontakperson mot LM)  070-673 00 27 
Christer Eliasson (föreningens ordförande) 070-893 22 24 
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