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Ärende Anläggningsåtgärd berörande omprövning av Mölle ga:1 som
förvaltas av Gylleröds samfällighetsförening

Sammanfattning

Kommun: Höganäs Län: Skåne

I detta protokoll redovisas beslut om:
• Ändring av anläggningsbeslut enligt 35 § anläggningslagen.

Handläggning /
kallelse

Sökande och
sakägare

Hänvisning till
författningar m.m.

Yrkande

Redogörelse

•

Med sammanträde i Mölle stationshus, Höganäs kommun.

Kungörelsedelgivning och kallelse, se aktbilaga 1 och 2.
Delgivning kompletterat med brevutskick till sakägare upptagna i
sakägarförteckning, se aktbilaga SA.

Se sakägarförteckning, aktbilaga SA.

AL
SFL
FBL

Anläggningslagen (1973:1149)
Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150)
Fastighetsbildningslagen

Se ansökan, aktbilaga A med tillhörande fyra bilagor, vilka redovisar
fyra alternativ samt resultat av enkätundersökning.

Gylleröds samfällighetsförening förvaltar Mölle ga:1. Föreningen
består av 73 fastigheter och föreningen förvaltar lekplatser,
förbindelseleder (gångvägar) och centralantennanläggning för
television och radio.

För några år sedan beslutade föreningen att ersätta centralantennen
med ett fibernät. Föreningsbeslutet överklagades till fastighetsdom-
stolen som konstaterade att föreningen inte kan besluta i den frågan
utan att det är lantmäteriet som beslutar i frågor som rör föreningens
förvaltningsansvar av olika anläggningar. Efter att föreningen
behandlat frågan om centralantennens framtid vid några årsmöten så
beslutade styrelsen att genomföra en enkätundersökning innan man
skulle gå vidare till lantmäteriet med en ansökan.

Ansökan om att ändra anläggningsbeslutet inkom till lantmäteriet den
16 december 2010. Föreningen har under hösten 2010 genomfört en
enkätundersökning och funnit att flertalet fastighetsägare inte längre
vill att föreningen ska förvalta centralantennanläggningen .
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Centralantennanläggningen är fortfarande i bruk men ett flertal
fastighetsägare har hittat andra lösningar som parabolantenn, boxer
ochADSL.

Beslut tas vid sammanträdet. En besvärstid på fyra veckor börjar att
löpa från dagens datum. Alla sakägare kommer att erhålla dagens
protokoll.

Anläggningsbeslut Skäl:
Enkätundersökning är genomförd och den resulterade i en svars-
frekvens på drygt 93 %. Av totalt 73 fastigheter så avstod 5 från att
svara. Av de som svarade erhöll alternativ C ca 82 % av svarsröstema.
Alternativ C innebär avveckling av befintlig centralantennanläggning
samt att fastighetsägarna själva ska lösa sitt TV-tittande genom egen
antenn, telia eller genom egen parabol samt bredbandsuppkoppling
(Internet) via ADSL. Ingen av de närvarande vid lantmäteri-
sammanträdet opponerade sig mot avveckling.

Centralantennanläggningen kostar ca 100000 kr / år, varav ca 50000 kr
är avgifter till operatören som levererar signalerna och resterande är
underhåll på anläggningen. Att upp gradera anläggningen skulle kosta
ca 200- 300 000 kr. Flera av de närvarande vid sammanträdet ansåg att
en upp gradering inte är ekonomiskt motiverad bland annat på grund
av den snabba tekniska utvecklingen.

Lösningen att tillåta de fastighetsägare som vill utträda ur Mölle ga:1 i
den delen som berör centralantennanläggningen är oskäligt på grund
av att kostnader då vältras över på ett fåtal fastighetsägare.

Sammantaget kan sägas att centralantennanläggningen är omodern
och uppfyller inte de krav som ställs av flertalet fastighetsägare i
området. I dagens samhälle finns det andra mer praktiska lösningar
när det gäller anpassning till en ny verklighet för tillhandahållande av
digitala signaler som styr TV, bredband och telefoni.

Det har framkommit att det finns ett klart behov av att ompröva
gemensamhetsanläggningen i den delen som berör centralantenn-
anläggningen. Mölle ga:1 kan därför omprövas enligt 35 §AL.

Något hinder mot att avveckla centralantennanläggningen föreligger
inte enligt 5-7 §§AL.

Beslut:
Gemensamhetsanläggningen Mölle ga:1 ska ändras enligt beskrivning,
se aktbilaga BE.

Ti Ilträdesbeslut Tillträde ska ske när anläggningsbeslutet har vunnit laga kraft.

Ersättningsbeslut Skäl:
Centralantennanläggningens exakta läge, när det gäller kablar och
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tillbehör, är oklar men i och med att anläggningen utgår ur
föreningens förvaltningsansvar så återgår den tidigare upplåtna
marken till fastighetsägaren. Eftersom markägarna ej erhållit någon
ersättning för markintrånget vid bildandet av anläggningen och att
alla fastigheter berörs av avvecklingen av anläggningen så är det
oskäligt att det ska utgå någon ersättning.

Föreningens medlemmar har betalat in avgifter för år 2011. Eftersom
anläggningen kommer att bestå under en övergångsperiod så är det
oskäligt att återbetala dessa avgifter till medlemmarna.

Ersättningsbeslutet är väsentligen utan betydelse för fordringshavare
och övriga rättsägare.

Beslut:
Någon ersättning ska inte betalas.

Beslut fördelning av Förrättningskostnaden ska betalas av de deltagande fastigheterna i
förrättningskostnad Mölle ga:l med lika belopp. Gemensam faktura skickas till Gylleröds

samfällighetsförening, el o Lars Steen, Ålgränd l, 260 42 MÖLLE.

Aktmottagare Gylleröds samfällighetsförening, c / o Lars Steen, Ålgränd 1,26042
MÖLLE.

Avslutningsbeslut Förrättningen avslutas.

Överklagande Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller
åtgärder kan överklaga dessa genom att lämna eller skicka en
skrivelse till:
Lantmäterimyndigheten
Nybrovägen 5
262 63 Ängelholm

Fastighetsdomstolen behandlar sedan överklagandet.

Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från avslutningsdagen, d.v.s. senast den 15 mars 2011.
Kommer skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.

Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer MI02784 och
redogör för vad ni anser ska ändras och varför.

Vid protokollet
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