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Bakgrund och 
fortsättning  

Ansökan om att bilda gemensamhetsanläggning för naturområde och för vissa 
vägar inom byggnadsplan Fritidsområdet Gårvik inkom till Lantmäteriet i 
december 2018. Sammanträde i ärendet hölls i Munkedal den 25 
november 2019. Ni kan logga in och följa ärendet på 
Lantmäteriet hemsida, se nedan. Munkedal kommun arbetar 
parallellt med ny detaljplan för området.  

Det har innan, under och efter sammanträdet framförts synpunkter i 
ärendet, Lantmäteriet behöver utreda alla synpunkter varför ärendet 
försenats i förhållande till den ursprungliga tidsplanen. 
Nya förslag till beslut beräknas kunna skickas ut under oktober 2020 
efter det att sakkunnig utrett vägfrågan, se nedan.  

Utförande av vägar Det har framkommit att vägar i området för vilka  

gemensamhetsanläggning inrättas kan behöva upprustas för att 
fungera långsiktigt för permanentboende, bl.a. med hänsyn till 
sophantering och utryckningsfordon. Lantmäteriet saknar den fackkunskap 
som krävs för att utreda hur vägarna bäst rustas upp utan oskäliga 



kostnader och har förordnat en sakkunnig för att utreda detta vidare. Beslut 
bifogas. Utredningen kan exempelvis resultera i att vägarna 
behöver breddas på vissa sträckor, detta är efter förrättningen upp 
till delägarna i gemensamhetsanläggningen att utföra. Den 
sakkunniga skall ha genomfört utredningen av vägfrågan 
senast v. 41 varefter ni kommer informeras om resultatet. I 
samband med detta kommer nya förslag till beslut presenteras 
med beaktande av utredningen och de synpunkter som hittills 
framförts.  

Covid-19  

Med anledning av corona pandemin så anpassar 
Lantmäteriet sin hälsomyndighetens riktlinjer. Det innebär 
bland annat starkt begränsade möjligheter att hålla 
sammanträden, möten och utföra vissa arbetsuppgifter.  
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Information på Internet  

Information om ärendet publiceras löpande i Lantmäteriets e-tjänst för 
lantmäteriförrättningar, där du loggar in med en giltig e-legitimation. Läs mer på 
www.lantmateriet.se/lantmateriforrattningar  
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Ärendenummer 0184136 
Förrättningslantmätare 
Theres Hjalmarsson 
Nielsen  

Ärende  
Anläggningsförrättning rörande Lökeberg 1:4 
m fl.  

Kommun: Munkedal  
Län: Västra Götaland  

Handläggnin
g  

Utan sammanträde.  

Sökande och 
sakägare  

Se sakägarförteckning, 
aktbilaga SA1.  

Beslut om 
förordnande av 
sakkunnig  

Skäl: Det har framkommit att befintliga vägar som inrättas som 
gemensamhetsanläggning kan ha behov av upprustning/utförande. 
Vägarna som berörs är Lilla Gårviksvägen, Trollskårsvägen, 
Myrstigen och Dommarringen. Lantmäteriet saknar särskild 
fackkunskap för att bedöma hur vägen skall 
upprustas/utföras för att långsiktigt fungera 
ändamålsenligt. Gemensamhetsanläggning skall 
förläggas och utföras på sådant sätt att ändamålet med 
anläggningen vinnes med minsta intrång och olägenhet utan oskälig 
kostnad. Åtgärd för att underlätta framtida tillbyggnad eller ökat 
utnyttjande av anläggningen får vidtagas, om åtgärden medför 
endast ringa ökning av kostnaden (8 S AL). Beslut: Lantmäteriet 



förordnar Emelie Larsson, AFRY att som sakkunnig biträda Lantmäteriet i 
ärendet.  

Övriga upplysningar Den sakkunnige ska som opartisk medhjälpare biträda 
Lantmäteriet i rågorna vars bedömning kräver särskild fackkunskap.  

 

Denna handling har undertecknats elektroniskt av  

Therés Nielsen  


