Bilaga 10, rev 2017-01-01

Överenskommelse om markupplåtelse.
Observera att nedan är exempel på hur överenskommelsen kan
utformas! Som minst ska Fet Kursiv text tas i beaktande!
Denna överenskommelse syftar till att ge projektet XXXXXXX, rätt att förlägga Vatten-, Avlopp-,
Bredband- och El-ledningar i/vid jordbruksmark. Överenskommelsen konfirmeras under/efter
projektet genom att Lantmäteriet utför sk. Ledningsrätt. Ledningsrättens regelverk övertar då denna
överenskommelse, i tillämpliga delar. Detta dokument reglerar de delar som kan förutses, innan
grävstart, annat som ej kunnat förutses, regleras under projektets gång.

Övergripande beskrivning:
Förläggning av Vatten-Avlopp-Bredband- och Elledningar i/vid jordbruksmark eller skogsmark eller
tomtmark eller väg. Eventuellt placeras bredbandsskåp i kanten på mark, dessa placeras på ett sätt
så att framkomlighet mm inte påverkas.
V-A-B projektet genomförs till förmån och nytta för de boende, det är därför ur alla aspekter, inte
minst ekonomiska, viktigt att alla arbeten sker i samförstånd och samverkan. Bilagan syftar till att få
arbetena godkända och i vissa bitar är ett givande och tagande viktigt, för att hålla kostnaderna nere.

Mark som omfattas:
Mark enligt fastighetsbeteckning nedan.

Beskrivning av arbeten som Markägare har att godkänna:
Grävsträcka enligt karta eller beskrivning. Grävschakt med ett djup av 1,2-2 m, och en bredd av ca. 13 m, på schaktbotten förläggs ledningar. Arbetena innefattar också transport till och från
arbetsområdet.

Markägares ansvar:
Att delge eventuella arrendatorer om att arbetena har godkänts. Djur som måste flyttas utförs av
djurägare vid tidpunkt det blir aktuellt, enligt senare kontakt.
Ledningar nedgrävda av privatpersoner/näringsidkare, som inte finns registrerade på
Ledningskollen.se, ska märkas ut. Skulle ledningar trots detta skadas (ytjordvärme, vattenledningar
etc), sker reparation på projektets bekostnad.
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Återställning:
Återfyllning sker med befintligt material, grovåterställning, överblivet material som sten etc,
bortforslas och ersätts med likvärdigt ytmaterial som fanns från början (jord, grus etc).

Ersättning:
Ersättning utgår med XX kr/lpm i markintrångsersättning, som engångsersättning. Ersättningen
omfattar de ytor där ledningar förlagts.
Skördeersättning regleras av oberoende part. Ersättningen utbetalas till Ägare eller Arrendator.
Ersättningen omfattar de ytor som berörts.
Skördeersättning regleras ej.
Ersättning för träd/skog.
Annan typ av ersättning.

Uppgifter från Ledningsägaren

Ledningsägare

Vallebygdens Energi Ekonomisk Förening

Projektnamn
Id-nr (märkning på karta)
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Uppgifter Markägare

Markägare/Fast. Bet
Adress
Postadress
Telefon
E-mail
Uppgifter arrendator (Obs! Det är markägares ansvar att informera sin ev. arrendator!) Ifylls av markägare!

Arrendator
Adress
Postadress
Telefon
E-mail
Godkännande av beskrivna åtgärder.
Ägare/Ansvarig:

Underskrift: _________________________________________________
Namnförtydligande: ___________________________________________
Ort och datum: _______________________________________________
Roll (ägare/förmyndare/förvaltare etc): ____________________________
Ledningsägarpart (Vallebygdens):

Underskrift: _________________________________________________
Namnförtydligande: ___________________________________________
Ort och datum: _______________________________________________

Underskrivet dokument lämnas till:
Vallebygdens Energi, Skaravägen 18, 532 72 Axvall eller kundtjanst@vallebygdens.se
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