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Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar
vid Godenius väg.
Bakgrund
Vid årsstämman 2014 behandlades motionen ”Motion gällande anläggning av trottoar,
Godenius väg, Gustavsberg”. Samfällighetens styrelse hade avstyrkt motionen i sitt svar. Vid
årsmötet beslutades dock att styrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka
möjligheten att anlägga en trottoar på platsen. Denna skrivelse är arbetsgruppens
statusrapport om vad som hittills utretts.
Arbetsgruppen består nu av Klas Eriksson, representant för de boende på Godenius väg,
Bertil Dahl, representant för de boende på Godenius väg, Anders Nyström, ledamot i Farsta
Slottsviks samfällighet och Kristin Jörnsved, boende på De la Gardies väg.
Storsamfällighetens styrelse beslutade på sammanträde 2015-02-16 att arbetsgruppen skall
arbeta vidare med frågan, analysera Lantmäteriets bestämmelser angående
förrättningsprövning samt upprätta en uppskattning av kostnader för förrättning och
anläggande av trottoar.

Vad har arbetsgruppen gjort under 2014/2015
2014/2015
Gruppen har haft fem protokollförda möten samt separata möten med representanter för
JM, Värmdö kommun och Lantmäteriet. En skrivelse har också översänts till Värmdö
kommun, undertecknad av hela gruppen, med rubriken ”bristande säkerhet och underhåll av
bussgatan vid Godenius väg”.
Samfälligheten förvaltar gemensamhetsanläggningar vilket medför såväl rättigheter som
skyldigheter. Anläggningsbeslutet som togs fram av Lantmäteriet vid bildandet av de
gemensamhetsanläggningar vi har i Farsta Slottsvik, GA:11-14, anger vad det är vi ska
förvalta och är det vi utgår ifrån när vi ska utreda möjligheten att anlägga en trottoar.
Arbetsgruppens utredning har kommit fram till att följande åtgärder måste vidtas för att gå
vidare i frågan om vi kan anlägga en trottoar.
•
•
•
•

En prövning av anläggningsförrättningen GA:11 måste göras hos Lantmäteriet;
samfällighetsföreningen kan inte själva fatta beslut i denna fråga.
Om samfälligheten väljer att göra en förrättningsprövning bör ett grundligt förarbete
göras för att minimera kostnaderna för en sådan förrättningsprövning.
En översyn av andelstalen för GA:11 behöver göras avseende hur kostnaderna för en
anläggning av trottoar ska fördelas av de boende
Kostnadsuppskattning för förrättningskostnader och anläggande av trottoar
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1. Prövning av anläggningsförrättningen GA:11 hos Lantmäteriet
Farsta Slottsviks samfällighet lyder följande regelverk och förordningar:
− Anläggningslagen (1973:1149)
− Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
− Anläggningsbeslutet från 2005-03-17, vid bildandet av samfälligheten och dess
gemensamhetsanläggningar.
− Farsta Slottsviks samfällighetsförenings stadgar
Vad innebär det att göra en förrättningsprövning?
En förrättningsprövning innebär att en ansökan skickas in till Lantmäteriet som prövar
frågan. I vårt fall, huruvida det föreligger några hinder för att anlägga en trottoar på
Godenius väg. Lantmäteriet går igenom om det föreligger några hinder för att göra en
omprövning av den befintliga förrättningen. Till exempel kan vi inte göra något som strider
emot detaljplanen. Det går inte att få förhandsbesked om eventuellt utfall i en prövning.
Förrättningsprövningen innebär att alla fastighetsägare blir kallade till ett möte och har rätt
att lämna synpunkter, åsikter eller yrkanden. Var och en företräder sig själv.
Lantmäteriet gör en utredning genom att gå igenom olika ”hinder”. Dessa är t ex
−
−
−
−

att ändringen ska vara av väsentlig betydelse
den önskade ändringen ska vara av stadigvarande bruk
stämma överens med detaljplanen
båtnadsvillkor, innebär att ändringen medges om fördelar av ekonomisk eller annan
art överväger kostnader och olägenheter som anläggningen medför
− opinion, ett begrepp som innebär att ägarna av de fastigheter som skall delta, inte
mer än allmänt motsätter sig förslaget och har beaktansvärda skäl för det. Det krävs
inte majoritet för en ändring men oavsett om så är fallet kan detta bortses ifrån om
det finns väsentliga behov som genom ändringen inte kan tillgodoses
Hur tas beslut om att göra en ny förrättningsprövning?
Vem som helst inom samfälligheten har rätt att ansöka om en förrättningsprövning. Den
som ansöker står får kostnaden för förrättningsprövningen. Alternativt tas ett stämmobeslut
i frågan och vid positivt svar lämnas ansökan in av samfällighetens styrelse.
Prövningskostnaden fördelas då av samtliga fastighetsägare.
Hur går man tillväga för att göra en lantmäteriförrättning?
En ansökan om lantmäteriförrättning behöver göras. Det finns olika typer av
lantmäteriförrättningar. I detta fall handlar det om att göra en förrättningsprövning på en
befintlig gemensamhetsanläggning alternativt pröva att ansöka om en ny
gemensamhetsanläggning (Trottoaren i sig själv). Vid vårt möte med Pia Bellander var det
aktuellt att pröva den befintliga anläggningsförrättningen GA:11.
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Figur 1 Förrättningsprocessen

Beslut vid förrättningen
Om inga hinder sätter stopp för förrättningen upprättas bl a ett nytt anläggningsbeslut,
beslut om andelstal, tidshorisont samfälligheten har på sig att anlägga trottoaren för hur
fördelningen av förrättningskostnader ska göras.
Ärendets omfattning avgör priset
Det är ärendets omfattning som avgör priset. Typen av förrättning, antal och storlek på
berörda fastigheter har betydelse för arbetsinsatsen. Det kan också finnas problem och
svårigheter som gör att förrättningen tar mer tid - exempelvis krånglig fastighetsindelning,
oklara plan eller bebyggelseförutsättningar, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid
mätning eller att sakägarna inte är överens.
Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Om
ansökan återkallas eller om den inte kan fullföljas av annan orsak debiteras ersättning för
den tid som lagts ned på ärendet.

2. Förarbete inför en förrättningsprövning
För att inte kostnaderna för förrättningsprövningen ska dra iväg är det av stor vikt att vi gör
ett grundligt förarbete genom information om projektet och genom att fråga
fastighetsägarna om hur de ställer sig till att bygga en trottoar. Beräknade kostnader för
projektet ska tas fram och hur dessa kommer att påverka var och en. Översyn av andelstalen
bör också utredas.
Andelstalen för GA:11
Idag är andelstalen fördelade på 97 fastigheter som använder gemensamhetsanläggningarna
i området med början från Idrottsvägen. Sammanlagt finns 270 andelstal, fördelade efter hur
mycket man utnyttjar. Godenius väg har 0,5 andelstal per fastighet, medan de övriga nästan
utan undantag har 1,0. Farsta Slottsviks samfällighet har en lista över fastigheter och
andelstal på sin hemsida, http://www.farstaslottsvik.nu
Breddning av Godenius väg för bussframkomlighet
Keolis som bedriver busstrafiken har 6,5 meter som minsta körbanebredd för att bussarna
ska kunna mötas. Om en trottoar anläggs behöver delar av vägen breddas något mot
skogssidan. Se bifogade skisser.

3. Översyn av befintliga andelstal inom GA:11
Andelstalen ligger till grund för den kostnadsfördelning som görs mellan de boende i
samfälligheten. Ju högre andelstal, desto större nytta, omfattning och bruk har bedömts att
fastigheten har av gemensamhetsanläggningen. Om en ny trottoar anläggs kommer
andelstalen att ses över och kan komma att ändras i enlighet med ovan.
Dagens andelstal inom Farsta Slottsviks samfällighet beslutades i samband med
förrättningens bildande.
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Ändring av andelstal görs antingen
−
−
−
−

genom överenskommelse mellan samfällighetsföreningen och fastighetsägarna
av föreningens styrelse om den fått den befogenheten genom beslut vid förrättning
genom omprövning i ny lantmäteriförrättning
genom lantmäteriförrättning pga ändring i fastighetsindelningen

4. Kostnadsuppskattning för förrättningskostnader och anläggande av trottoar
Kostnaderna för lantmäteriförrättningar betalas av berörda sakägare. Denna typ av
förrättning debiteras enligt löpande räkning.
För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns fyra timpriser (priser fr.o.m 1
januari 2014):
− Beredande lantmätare: 850 kr/timme
− Beslutande lantmätare: 1 300 kr/timme
− Specialist lantmätare: 1 450 kr/timme
− Senior Lantmätare: 1 650 kr/timme
Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägarna, utförs under kväll eller helg läggs
följande belopp på ordinarie avgift:
−
−

Måndag-torsdag efter kl. 18.00 = +300 kr/timme
Fredag efter 18.00 t.o.m söndag = +600 kr/timme

Kostnadsuppskattning i dagsläget
Beräknade kostnader
Kronor
Förrättningskostnader*
50 000– 150 000 eller mer
Anläggande av trottoar
400 000
Breddning av vägen för
1000 – 1500:-/meter på de ställen som
bussarnas framkomlighet
behöver breddas, t ex på krönet.
Totalt, ca
550 000 + 75000:- (antagen mängd)
Detta exempel skulle medföra en kostnad på ca 1000:- per andel.
*Kostnaden beror bl.a. på hur många fastighetsägare som måste kallas, hur många som har
synpunkter och ställer yrkanden samt hur många andra instanser Lantmäteriet måste rådgöra med,
t.ex. kommunen m.fl.

Ny lag fr.o.m. 1 jul kan innebära lägre kostnader för denna typ av förrättning
I samband med den utbildning som styrelsemedlemmar från föreningarna deltog i under
våren, framkom att det kan bli en lagändring fr.o.m. den 1 juli i Anläggningslagen. Genom
avtalsöverenskommelser kan denna typ av ändringar bli enklare och därmed mindre
kostnadskrävande att genomföra. Styrelsen och arbetsgruppen kommer att hämta mer
information om vad det innebär för detta förslag.
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Sammanfattning och arbetsgruppens förslag
Inom gruppen är vi ense om att tillkomsten av en trottoar är angelägen på grund av den
bristande trafiksäkerheten. Vårt mål är att arbeta fram en grundlig utredning och kontakta
fastighetsägarna inom Farsta Slottsvik och i synnerhet fastighetsägarna som har andelstal i
GA:11 för att förankra projektet och bereda möjlighet att ta ställning hur man vill göra.
Vi arbetar för att hitta lösningar till att inte kostnaderna ska bli orimliga. Samordning med
kommunen när vägen ändå ska repareras kan ge ekonomiska fördelar.
Vi har i samtal med JM fått 114 000 kr till projektet. Kommunen har antytt att de kan tänka
sig att stå för underlagsarbetet och kantsten till en trottoar. Styrelsen har reserverat 120 000
- 150 000 kr till en trottoar, det finns dessutom medel i förnyelsefonden.

En informationskväll där alla som vill kan ställa frågor, kommer att hållas i Oxstallet i
september 2015. Datum skickas ut efter styrelsemötet i augusti.
Efter informationskvällen föreslår vi att Farsta Slottsviks styrelse kallar till en extra stämma
för att ta beslut om att göra en förrättningsprövning avseende GA:11.

/Arbetsgruppen
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BILAGA 1

Dimensionerande mått

Möte på plats med Keolis, som bedriver busstrafiken åt SL har skett under våren 2015.
Vissa delar av Godenius väg kan behöva breddas ca 0,5 meter för att ge de mått som
bussar behöver för att mötas. Se illustration ovan.
Utformning och projektering av trottoar och körbana ska ske i samråd med Tekniska
Kontoret på Värmdö.

Trottoarförslaget
Bifogad översiktskarta visar föreslagen placering av trottoaren, överenskommen vid
inspektion på plats av arbetsgruppen och personal från Tekniska kontoret.
Förslaget innebär att trottoaren från busshållplatsen förlängs från de la Gardies väg till
Gottholmavägen. Efter övergångsstället där dras trottoaren utefter andra sidan, där
parhusen finns. Över vägkrönet fortsätter trottoaren nedför backen mot Idrottsvägen.
Detta ger en säker passage utmed Godenius väg, där bussar och annan trafik idag är
en stor trafikfara för de gående.
Förhoppningsvis kan arbeten med trottoaren samordnas med framtida asfalteringsoch underhållsarbeten på Godenius väg.
Se nästa sida för översiktskarta.

BILAGA 2

TROTTOAREN DRAS TILL
OMRÅDESGRÄNSEN

