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Ärende Ledningsrätt V/A berörande Köping Dåvö 1:2 mfl. 

 Kommun: Köping Län: Västmanland 

Ny ledningsrätt 1983-2019/5.1, Vatten och avlopp 

Till förmån för Köpings kommun 

Belastar: Se Belastade fastigheter nedan. 

Ledningens ända-
mål och huvudsak-
liga beskaffenhet 

 

Vatten och avloppsledning (diameter ≤280 mm) med pumpstationer, 
bräddavlopp, brunnar, ventiler, visare och övriga anordningar som 
behövs för dess ändamål. 

Ledningen ska byggas. 
 

Utrymme som upp-
låts för ledningen 

 

Ledningens sträckning 1-53, se förrättningskarta, aktbilaga KA2-KA14. 
Översiktskarta KA1. 

För att dra fram ledningen upplåts ett 16 meter brett område med 
ledningen i mitten. (arbetsområde). 

För att se till, underhålla och reparera ledningen upplåts ett 8 meter 
brett område med ledningen i mitten. 

OBS! Ledningsrättsområdet kommer att på flertalet sträckor vara 
betydligt smalare eftersom något intrång inte ska ske på 
bostadsfastigheter som inte är uppräknade nedan, se kartor. 

Ett område på 18 × 12 meter med tillhörande byggnaden upplåts för 
pumpstationer (A-D), se förrättningskartor. 

För tillträde till område för pumpstation vid  Stäholm 3:14 och Dåvö 
1:6 upplåts rätt att anlägga, underhålla och förnya väg inom ett 4,5 
meter brett område, från Stäholm ga:2-Pumpstation A se karta KA2 
samt från Dåvö ga:2-Pumpstation C se karta KA9. 

För tillfälliga vägar utanför ledningsrättsområdet i samband med 
anläggandet upplåts väg inom ett 5 m brett område enligt beskrivning 
och kartor enligt nedan. (figur a-g, k-p), undantagsvis 2 m bred väg 
(figur h-i). 
 

Befogenheter som 
följer med lednings-
rätten 

Ledningsrättshavaren får: 
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 ♦ inom upplåtet utrymme utföra arbeten med ledningen och utföra 
tillsyn av den. 

♦ inom upplåtet utrymme ta bort träd och buskar som är till hinder 
för ledningen eller farliga för dess säkerhet. Avverkade träd tillhör 
fastighetsägaren. 

♦ ta väg eller använda väg på belastad fastighet för tillsyn och arbeten 
med ledningen. I den mån det kan ske utan avsevärd olägenhet ska 
fastighetsägarens anvisningar om väg och vägval därvid följas. 

♦ utföra arbeten med ledningen och utföra tillsyn av den. 

♦ inom upplåtet utrymme ta bort träd och buskar som är till hinder 
för ledningen eller farliga för dess säkerhet. Avverkade träd tillhör 
fastighetsägaren. 

♦ ta väg eller använda väg på belastad fastighet för tillsyn och arbeten 
med ledningen. I den mån det kan ske utan avsevärd olägenhet ska 
fastighetsägarens anvisningar om väg och vägval därvid följas. 

 

Tid inom vilken 
ledningen ska vara 
utförd 
 

Ledningen ska vara utförd inom 5 år från det att ledningsbeslutet 
vunnit laga kraft. 

Ledningsbeslutet kan enligt 31 § första stycket LL förfalla om ledningen inte dragits fram 
inom föreskriven tid. 
 

Övriga föreskrifter 

 

Ledningsrättshavaren ska: 

♦ ge in anmälan om samråd till länsstyrelsen enligt reglerna i 12 kap 6 
§ MB. Ledningen ska utföras med beaktande av de förelägganden 
som därvid kan komma att meddelas. 

♦ utöva de befogenheter som följer med ledningsrätten så att belastad 
fastighet inte betungas mer än nödvändigt. Bland annat ska ledning 
i jordbruksmark förläggas så att normal brukning kan ske och i 
skogsmark så att skogsbruk inte onödigtvis försvåras. I vägmark 
ska ledningen förläggas så att normalt vägunderhåll kan ske utan 
risk för skada på ledning. Vid passage av hamnområden ska 
ledningen förläggas på sådant sätt att normalt nyttjande och 
underhåll av hamnen med exempelvis muddring kan ske. 

♦ vid behov kostnadsfritt upplysa om eller märka ut ledningens 
sträckning samt lämna erforderliga skyddsföreskrifter inför åtgär-
der som kräver anmälan enligt nedan. 

♦ utan kostnad för fastighetsägaren anvisa eller vidta lämpliga 
skyddsåtgärder när arbete behöver utföras i ledningens närhet. 
Denna skyldighet är begränsad till arbete som hör samman med 
pågående markanvändning. 

♦ på sin bekostnad ombesörja att skog (gagnvirke) inom upplåtet 
utrymme avverkas i den mån detta behövs och läggs upp intill 



Lantmäteriet 2021-04-19 Aktbilaga BE1  
U18215  Sida 3 
  Akt 1983-2019/5  

 

 

 

körväg på plats som fastighetsägaren anvisar. Aptering ska ske i 
samråd med fastighetsägaren. Vill fastighetsägaren själv avverka 
sin skog ska denne erbjudas att göra detta. 

♦ sedan ledningsarbetet avslutats i görligaste mån återställa mark, 
byggnader och anläggningar i förut befintligt skick. 

♦ se till att fällda träd fraktas bort, så att inte insektsangrepp uppstår. 

 

Fastighetsägaren får inte: 

♦ ändra markanvändningen i närheten av ledningen genom att 
exempelvis uppföra byggnad eller utföra annan anläggning, 
plantera träd eller anordna upplag så att ledningen kan skadas  
eller kan komma att inte längre uppfylla gällande 
säkerhetsföreskrifter eller att återställning efter arbete med 
ledningen avsevärt fördyras. 

♦ utan medgivande av ledningens innehavare spränga, fälla träd, 
schakta, borra eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta någon 
annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen. 

Väghållaren får inte: 

♦ genom oaktsamhet utföra åtgärder utöver vanligt vägunderhåll 
som kan medföra fara för ledningen. 

♦ med vanligt vägunderhåll ingår även bortsprängning av stenar och 
större grävarbeten.  
 

Olika föreskrifter gäller således för fastighetsägare och väghållare. 

 
 

 

Belastade registerenheter Karta Figur Förlägg- 
ning 

Längd (m) 

Stäholm 3:14 KA2-3 1 

Pumpstn A 

Väg 

Vatten 

 

2700 

 

640 

Sörvåle s:1 KA2 Väg  1250 

Sörvåle 1:1 KA3 och KA5 2 Vatten 

 Jord 

310 

42 

Hogsta 2:14 KA4-6 3, 5, 7, 8, 9 

 

Tf väg a-b  

Jord 133+29+389 = 
551 

420  
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Belastade registerenheter Karta Figur Förlägg- 
ning 

Längd (m) 

Hogsta 2:13 KA4-6 4, 11 

Tf väg b-c 

Jord 1154+312 = 1466 

30 

Hogsta 2:5 KA5 6 

Pumpstn B 

Jord  10 

Hogsta 1:14 KA4-6 10, 12 Jord 53+45+238 = 336 

Hogsta 1:13 KA6 13 Jord 575 

Hogsta 1:11 KA5-6 14 Jord 1150 

Holmsta 1:9 KA6-7 15, 20 Jord 

Vatten 

71 

97 

Stav 11:2 KA7 16, 18, 21, 
23 

Vatten 63+70+51+56 = 
240  

Stav 11:4 KA7 17, 19, 22, 
24 

Vatten 64+467+57+1332 
= 1920 

Dåvö 1:6 KA9 25-26, 28, 
30-31 

Pumpstn C 

Tf väg k-l 

Vatten 

Jord 

 

85 

831 

 

160 

Dåvö 1:5 KA8-9 27, 29 

Väg 

Jord 910+117 = 1027 

530 m 

Dåvö 1:2 KA9-11 32 Jord 1531 

Dåvö 2:2 KA10-11 33, 34 Jord 326+267 = 593 

Dåvö 2:5 KA10-13 35, 37, 40, 
42 

Pumpstn D 

Tf Väg d-e 

Jord 

 

1405+141+22+10 
= 1578  

 

530 

Dåvö 2:8 KA11-12 36, 38, 39 Jord 191+177+226 = 
594 
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Belastade registerenheter Karta Figur Förlägg- 
ning 

Längd (m) 

Dåvö/Hovgården 
samfällt 

KA13-14 43, 45, 49  Jord 65+6+6+6 = 83  

Dåvö 2:4 KA13 41, 46 

Tf väg m-n 

Jord 221+2 = 223 

70 

Hovgården 1:9 KA13-14 44, 53 

Tf väg f-g 

Tf väg h-i 

Jord 228+467 = 695 

80 

120 

Hovgården 1:6 KA13-14 47 

Tf väg o-p 

Jord 106 

110 

Hovgården 1:5 KA14 48, 50 Jord 174+253 = 427 

Hovgården 1:7 KA13-14 51, 52 Jord 107+132 = 239 
 

  
 

  

 

 


