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Protokoll 
2001-06-05 
Arendenummer 
AB982170 
Forrdttningslantmdtare • 
Karl-Martin Gidlund 

Arende Omprovning av Brevik ga;l som forvaltas av Brevik-Lerviks 
vagforening. 

Kommun: Osteraker Gavleborgs Ian 

Handldggning _ Med sammantrade 

Handiaggnings- Margretelimdsskolan i Akersberga 
stdlle 

Kailelse Kailelse till sammantradet har skett genom kungorelsedelgivning, se 
aktbil 23-28 och 31 samt notering pa dagboksbladet. Kailelse i vanligt 
brev har ocksa skickats till sakagare enligt aktbil C , se aktbil 22. 

Sakdgare Sakagare redovisas i separat forteckning over fastigheter och agare, 
aktbilaga C. 

Yrkande Se ansokan aktbilaga A , overenskommelse nedan samt skrivelser 
aktbil F - H och K - L . 

Ndrvaro Foljande sakagare ar narvarande v id sammantradet: 
Conny Soderstrom, Brevik 2:26 Vi och foretradare for Solhaga 
tomtagarforening, Brevik 2:2 
Hans Alberg, Brevik 1:29 
Sven A i m , Lervik 1:192 och 1:194 enligt fullmakt aktbil 43 
E d v i n Olof Andersson, Brevik 1:42 
Lars Goran A r v i d Andersson, Brevik 1:122 
Lars Pontus Bergenheim, Lervik 1:266 Vi 
Sven Josef Daniel Bergstam, Brevik 1:34 
Marie-Louise Bergstrom, Lervik 1:99 % enligt lagfart och fullmakt 
aktbil 57 
Inger Berlin, Lervik 1:161 enligt fullmakt aktbil 44 
Ebba Bonnier, Lervik 1:38-39 
Ulla-Britt Borg, Lervik 1:242 
Thomas Bourek, Lervik 1:252 enligt lagfart och fullmakt aktbil 45 
Hakon Ulv ik Brevik 1:18 % enligt lagfart, Brevik 1:70,1:109 och 1:123 
enligt fuUmakter aktbil 49,58 och 75 samt foretradare for Brevik-
Lerviks vagforening 
Bengt Lindell , Brevik 1:117 Vi samt foretradare for Brevikstorps 
tomtagareforening, Brevik 1:2 
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Maidi Lingheim, Lervik 1:190 enligt fullmakt aktbil 46 
Rolf Brunnberg, Brevik 1:142 
Annicka Cassemar, Brevik 2:21 enligt lagfart och fullmakt aktbil 47 
Hans Cederwall, Lervik 1:159 enligt fullmakt aktbil 48 
Tommy Collin, Brevik 1:147 enligt lagfart och fullmakt aktbil 81 
Ulla Maria Dale, Lervik 1:36 
Birgitta Camilla Drott, Lervik 1:153 Vz 
Bengt Wallenqvist Lervik 1:26 enligt fullmakt aktbil 50, Lervik 1:202 
5/8 enligt lagfart och fullmakter aktbil 69 och 78 samt Lervik 1:207 
enligt fullmakt aktbil 65 
Lars Ingemar Edman, Brevik 1:97 
Maud Wikstrom, Lervik 1:8 enligt lagfart samt Lervik 1:125-126 
enligt fulhnakter aktbil 41,51 och 60 
Rolf E d v i n Ekengren, Lervik 1:224 
Goran Carlgren, Lervik 1:243 enligt fullmakt aktbil 52 
Sven Er ik Wanell, Brevik 1:15 enligt fullmakt aktbil 53 och Brevik 2:30 
enligt lagfart 
Rolf Oskar Ingvar Fagerlund, Lervik 2:4 
Nils Gustaf Gille, Brevik 1:144 
Lennart Grondal, Lervik 1:218 enligt lagfart och Lervik 1:238 enligt 
fullmakter aktbil 55-56 
Benny Gustafsson, Brevik 1:54 enligt lagfart och fullmakt aktbil 54 
samt Lervik 1:263 enligt fullmakt aktbil 76 
Inger Nyman, Brevik 1:119 enligt fullmakt aktbil 70 och Brevik 1:124 
enligt lagfart 
Rolf Ove Birger Hansson, Lervik 1:176 
Leif Mikael Hartzell, Lervik 1:153 Vi 
Ake Hedberg, Lervik 1:154 enligt fullmakt aktbil 59 
Goran Hildestrand, Lervik 1:69 enligt fullmakter aktbil 61 och 64 
Nils Hilding Holenweg, Lervik 1:137 
Rolf Bertil Hoglimd, Lervik 1:111 och foretradare for Lerviks 
samfallighetsforening 
Curt Bjerhagen, Brevik 1:186 enligt fullmakt aktbil 62 
Torsten Wennberg, Brevik 1:116 Vi enligt fullmakt aktbil 63 och Brevik 
1:121 Vi enligt lagfart 
Anders Junesand, Brevik 1:59 och foretradare for Roslags-Breviks 
fastighetsagarforening upa, Brevik 1:94-96 
Birgitta Irene Karlsson, Brevik 1:107 
Britt Louise Klint, Lervik 1:30 Vi 
Lars Er ik Klint, Lervik 1:29 
Kar in Inger Gunilla Landert, Lervik 1:77 
Kar in Arma Elisabet Larsson, Lervik 1:58 Vi 
Ulla-Britt Lindbeck, Lervik 1:171 enligt fullmakt aktbil 66 
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Tyra Ann-Mari Ljungqvist, Lervik 1:52 Vz 
Barbro och Bertil Ihrstedt, Lervik 1:65 enligt fullmakt aktbil 67 
Berit Wallenqvist, Lervik 1:187 enligt fullmakt aktbil 68 samt Lervik 
1:202 3/8 enligt lagfart och fullmakt aktbil 77 
Bengt Ivar Anders Murman, Lervik 1:122 
Tore Lennart Nilsson, Lervik 1:179 
Sten Rudolf Nyman, Lervik 1:52 Vi, 1:200 och 1:201 Vi 
Hubertus Roedenbeck, Lervik 1:194 
Bjorn Rapp, Lervik 1:206 och 1:215 enligt lagfart och fullmakt aktbil 71 
Ingrid Rudemyr, Lervik 1:66 enligt fuUmakter aktbil 72-73 
K a r l Henrik Rostlund, Lervik 1:254 
Ola Wikstrom, Lervik 1:8 Vi enligt lagfart samt Lervik 1:12 enligt 
fullmakt aktbil 74 
Bjorn Starner, Lervik 1:244 
Olof Herbert Rolf Vester, Lervik 1:27 
Anna Elisabet och Henrik Torsten Wennberg, Brevik 1:121 
Carl Erik Harald Westergard, Lervik 1:145 
E w a Ortenblad Wijk, Lervik 1:250 Vi enligt fullmakt aktbil 79 
Lars Johan Henrik Agren, Lervik 1:109 ^/i 
Irene Bellman, Osterakers kommun enligt delegationsbeslut aktbil 80. 

Information Forrattningslantmataren informerar kortfattat om den lagandring som 
tratt ikraft 1998-01-01 och som ar anledningen till att en omprovning 
av Brevik ga:l aktualiserats. 
Vidare informeras kortfattat om anlaggningslagen ( A L ) samt de 
samrad som skett i arendet med styrelsen for Brevik-Lerviks 
vagforening 2001-04-21 och 05-10. 

Overlaggning Forrattningslantmataren redovisar forslag till anlaggningsbeslut i 
enlighet med utstallt beslutsdokument aktbil BE 1 och utstalld karta. 
Lerviks samfallighetsf5rening yrkar att Brevik ga:l utokas med vag till 
den s.k. Notbryggan avseende ca 50 m fran Lerviksvagen fram till 
befintlig bom vid fastigheten Lervik 1:128, se aktbil H . 
Narvarande sakagare medger att Brevik ga:l utokas med namnda vag. 
Osterakers kommun hyr parkeringsplatser pa Lervik 1:1. Irene 
Bellman vacker fragan om inte parkeringsplatserna kan inga i Brevik 
ga: l . 
Narvarande sakagare ar overens om att parkeringsplatserna inte skall 
inga i Brevik ga: l . Vidare ar Osterakers kommun och Lerviks 
samfallighetsforening overens om att ett avtal skall upprattas mellan 
kommunen och foreningen som reglerar kommunens skyldighet att 
till Lerviks samfallighetsforening arUgen betala det belopp som 
Brevik-Lerviks vagforening fakturerar Lerviks samfallighetsforening 
for parkeringsplatserna. 
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Brevik-Lerviks vagforening ligger inom Osterakers kommuns 
vaghallningsomrade och far pa grund av det inget statligt driftsbidrag 
till vagama. 
Irene Bellman, Osterakers kommiin framhaller att regeringen beslutat 
om det kommunala vaghallningsomradets avgransning. Irene Belhnan 
informerar vidare om att det hos Osterakers korrm\un pagar ett 
projekt som galler det kommunala huvudmarmaskapet. 
I forslaget till anlaggningsbeslut far anlaggningssamfalligheten 
besluta om begransning av den tionga trafiken pa vagarna. 
Hakon Ulvik har hos kommunen begart att vagforeningen skall fa 
kopia av alia bygglov som beviljas inom omradet. Detta for att i tid 
vara forberedd pa och kunna ta upp diskussioner om den tunga 
trafiken Kommimen har dock hittills inte tillmotesgatt vagforeningens 
begaran. 
Det forekommer att utskeppning till skarg^rden sker v ia bryggan i 
omradet. 
Irene Bellman, Osterakers kommun framfor att all utskeppning till 
skargarden skall ske via bryggan i Skeppsdal. 
Irene Bellman, Osterakers kommun vacker fragan om att i 
anlaggningsbeslutet medge for anlaggningssamfalligheten att besluta 
om ytterligare belysningspunkter i omradet. 
Forrattningslantmataren gor den bedomningen att det ligger inom 
vagforeningens behorighet att besluta om ytterligare 
belysningspunkter i omradet oavsett om det star i anlaggningsbeslutet 
eller inte. 
Narvarande sakagare ar overens om att inget tillagg skall goras till 
anlaggningsbeslutet vad avser ratt for vagforeningen att besluta om 
ytterligare belysningspunkter i omradet. 
Narvarande sakagare medger utstallt forslag till anlaggningsbeslut 
med tillagg berorande vag till f.d. Notbryggan avseende ca 50 m fran 
Lerviksvagen till befintlig bom. 
Forrattningslantmataren redovisar forslag till beslut om andelstal 
enligt utstalld inventering och berakning enligt tonkilometermetoden 
samt redovisning i aktbil 39. 
Forst gors en genomgang av fastigheter med annan trafik enligt aktbil 
21 och 30: 
Brevik 1:2 
Bengt Lindell , Brevikstorps tomtagaref5rening bedomer att trafiken 
till batplatserna ar overskattad. Batplatserna tillhandahalls ti l l boende 
utanf5r omradet med ett servitutsforhallande som grund. 
Brevik 1:54 
Inga synpionkter. 
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Brevik 1:186 
Stensnas kursgard 
Curt Bjerhagen framhaller att verksamheten pa kursgarden utvecklas 
mot overnattningskonferenser med mindre trafik som foljd. Idag ar 
det bara Osterakers kommun som har dagkonferenser pa kursgarden. 
V i d overnattningskonferenser kan endast 25-30 personer tas 
emot/gang med hansyn till baddkapaciteten pa 70 baddar i 
dubbelrum. Forra aret besoktes anlaggningen av 25 000 gaster vilken 
ar den siffra som lamnats till lantmateriet. Vidare besoktes 
anlaggningen av 35 bussar forra aret vilket ocksa redovisats for 
lantmateriet. Curt Bjerhagen framhaller avslutningsvis att Stensnas 
atagit sig kostnaden for den genomforda upprustningen av 
Stensnasvagen. _ 
Hakon Ulvik framhaller att lantmateriets kalkyl pa 46 000 andelar for 
Stensnas kursgard endast innebar en marginell hojning av nuvarande 
utdebitering. Ulvik framfor vidare att antalet redovisade 
busstransporter ar alldeles for lagt. Ulv ik anser avslutningsvis att 
transporterna av mat, dryck, linne samt for sophamtning m.m. ar 
underskattade i kalkylen. 
Forrattningslantmataren foreslar att andelstalet for Brevik 1:186 hojs 
till 50 000 andelar. 
Narvarande sakagare medger redovisat forslag till andelstal for Brevik 
1:186 pa 50 000 andelar. 
Brevik 2:10 
Kommunalt bad med kiosk och minigolfbana 
Lantmateriets kalkyl till grund for det foreslagna andelstalet pa 36 000 
andelar bygger pa uppgifter fran arrendatom av anlaggningen Rolf 
Brunnberg. 
Irene Bellman, Osterakers kommun framhaller att fritidskontorets 
kalkyl for trafiken till badet understiger lantmateriets kalkyl . 
Hakon Ulvik farmhaller att nuvarande andelstal for badet motsvarar 
4,7%. Lantmateriets kalkyl motsvarar andelstalet 3,6%. Trafiken till 
badet kan under inga omstandigheter ha minskat. 
Forrattningslantmataren foreslar att andelstalet for Brevik 2:10 hojs till 
45 000 andelar. 
Narvarande sakagare medger redovisat forslag till andelstal for Brevik 
2:10 pa 45 000 andelar. 
Brevik 2:21 
Frisering 
Annicka Kassemar framhaller att friseringen pa Brevik 2:21 drivs i 
liten skala och i princip bara tar emot stamkimder boende i omradet. 
Forrattningslantmataren foreslar att tillagget for friseringen pa Brevik 
2:21 tas bort. 
Narvarande sakagare medger forrattningslantmatarens forslag. 



LANTMATERIMYNDiGHETEN 
STOCKHOLMS LAN 2001-06-05 Sida 6 

Aktbilaga PR 

Lervik 1:1 
Forrattningslantmataren foreslar, mot bakgrund av den nedan 
overenskomna sankningen av andelstalet for bebyggd fritidsbostad pa 
fastlandet till 1 500 andelar, en sankning av andelstalet avseende 
parkering for boende pa Algon fran 109 800 till 91 500 (61 x 1 500). 
Narvarande sakagare medger forslaget till sankning av andelstalet 
avseende parkering for boende pa Algon till 91 500 andelar. 
Hakon Ulvik anser att utstallt forslag till andelstal for kommunens 
parkering pa 20 000 andelar ar f5r lagt eftersom utdebiteringen till 
kommunen idag ar ca 19 000 k r / a r och enligt forslaget skuUe bli ca 16 
000 kr /ar . Parkeringen utnyttjas ocksa av betydligt fler bilar, iblad 10-
15 stycken. 
Forrattningslantmataren framhaller att avsikten med forslaget till 
andelstal for kommimens parkering var att behalla nuvarande 
utdebiteringsniva. Forrattningslantmataren foreslar darfor att 
andelstalet hojs till 22 000 andelar. 
Narvarande sakagare medger redovisat forslag till hojning av 
andelstal for kommimens parkering till 22 000 andelar. 
Lervik 1:2 
Fyr 
Inga synpunkter. 
Permanent- och fritidsbostader 
Huvuddelen av narvarande agare till och foretradare f5r 
fritidsbostader pa fastlandet yrkar att andelstalet for fritidsbostader 
skall sankas i forhallande till permanentbostader. Vidare yrkar 
narvarande agare till och foretradare for fritidsbostader pa 
Oranieholmen om sankt andelstal i fdrhallande till fritidsbostader pa 
fastlandet, se aven skriftliga inlagor aktbil F-G och L . 
Forrattningslantmataren bedomer att det utstallda forslaget till beslut 
om andelstal inte kan ligga till grund for en samforstandslosningen i 
arendet. Forrattningslantmataren presenterar darfor foljande 
reviderade forslag till beslut om andelstal med syfte att uppna en 
samforstandslosning: 
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Typ av fastighet Andelstal Antal Summa Andelstal i Utdebi-
andelstal procent tering/ar, 

kalkyl 

Permanentbostad 1 800 158 284 400 31,7% 1651 kr / fas 
tighet 

Fritidsbostad 1500 256 384 000 42,8% 1 376kr/fas-
tighet 

Fritidsbostad- 900 14 12 600 1,4% 823 kr / fas -
Oranieholmen : tighet 

Fritidsbostad- 300 10 3 000 0,3% 247kr/fas-
obebyggd tighet 

Annan trafik 5 213 300 23,8 195 874 kr 

Summa 897 300 100% 822 980 kr 

Utdebitering 2001:823 000 kr 

Det reviderade forslaget till beslut om andelstal innebar foljande for 
fastigheter med annan trafik: 

Fastighet Typ av Andelstal Andelstal i Utdebi-
verksamhet procent tering/ar. 

kalkyl 
Brevik 1:2 15 b^tplatser 3 000 0,3% 2 469 kr 
Brevik 1:54 Entreprenad 1800 0,2% 1 646 kr 

-rorelse 
Brevik-1:186 Stensnas 50 000 5,6% 46 088 kr 

kursgard 

Brevik 2:10 Badplats 45 000 5,0% 41150 kr 
med kiosk 

Lervik 1:1 Parkering- 91500 10,2% 83 946 kr 
Algon 

Lervik 1:1 Parkering- 22 000 2,5% 20 575 kr 
Osterakers 
kommun 

Summa 213 300 23,8% 195 874 kr 
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Overenskommelse 

Narvarande sakagare medger det reviderade forslaget till beslut om 
andelstal. 

Narvarande sakagare ar overens om foljande redovisat under punkt 1-
5 riedan: 
1. Brevik ga:l skall omprovas enligt beslutsdokument aktbil BE 1 och 

karta aktbil K A . 
2. Nya andelstal i Brevik ga:l skall galla enligt beslutsdokument 

aktbil BE 1 och andelstalslangd aktbil B E 2 grundat pa det 
reviderade forslaget ovan samt inventering och berakning enligt 
tonkilometermetoden aktbil E . 

3. Tilltrade skall ske nar anlaggningsbeslutet vunnit laga kraft. 
4. Ingen ersattning skall betalas. 
5. Forrattningskostnaderna skall betalas av agarna till deltagande 

fastigheter i Brevik ga:l och fordelas enligt de nya andelstalen i 
andelstalslangd aktbil BE 2. 

Redogorelse Brevik ga:l omfattar befintliga utfartsvagar och betongbrygga, se 
forteckning aktbil D. For omradet galler faststallda detaljplaner. 
Brevik ga:l overensstammer i huvudsak med gallande detaljplaner 
men bedoms i nagon del innebara en mindre avvikelse fran gallande 
detaljplaner forenlig med deras syften. Byggnadsnamnden har v id 
samrad inte haft nagot att erinra mot overenskommen omprovning av 
Brevik ga:l . Overenskommelse om omprovning av Brevik ga: l , se 
ovan imder punkt 1. Omprovningen av Brevik ga:l bedoms uppfylla 
villkoren i 5-12 AL . 

De nya andelstalen ar grundade pa inventering och berakning enligt 
tonkilometermetoden aktbil E. Overenskommelse om de nya 
andelstalen, se ovan imder punkt 2. De nya andelstalen bedoms 
uppfylla villkoren i 15 § AL . 

Anidggningsbeslut Brevik ga:l skall omprovas enligt beslutsdokument aktbil BE 1 och 
karta aktbil K A . 

Beslut om andelstal N y a andelstal skall galla i Brevik ga:l enligt beslutsdokument aktbil 
BE 1 och andelstalslangd aktbil BE 2. 

Tilltrddesbeslut 

Ersdttningsbeslut 

Kostnads-
fordelningsbeslut 

Tilltrade skall ske nar anlaggningsbeslutet vunnit laga kraft. 

Ingen ersattning skall betalas. 

Forrattningskostnaderna skall betalas av agarna till deltagande 
fastigheter i Brevik ga:l och fordelas efter de nya andelstalen enligt 
andelstalslangd aktbil BE 2. 
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Avslutningsbeslut 

Overklagande 

Aktmottagare ar Brevik-Lerviks vagforening (3 ex), Lerviks 
samfallighetsforening och Osterakers kommun. De far kopia av 
beslutsdokument aktbil BE 1, karta aktbil K A , andelstalslangd aktbil 
B E 2, protokoU aktbil PR, forteckning over fastigheter och agare aktbil 
C, forteckning aktbil D, inventering och berakning enligt 
tonkilometermetoden aktbil E samt kalkyl m.m. aktbil 21 och 30. 
Handlingarna skickas ut efter det att forrattningen registrerats i 
fastighetsregistret. 

Kopia av beslutsdokument aktbil BE 1 och protokoU aktbU PR skall 
skickas ut till Brevik-Lerviks vagforening, Lerviks 
samfallighetsforening och Osterakers kommun sa snart handlingama 
upprattats. 

Forrattningen avslutas. 

Den som ar missnojd med Lantmaterimyndighetens beslut kan over-
klaga detta. Ett beslut overklagas genom att en skrivelse lamnas eller 
skickas tiU: 

Lantmaterimyndigheten 
Gavleborgs Ian 
Box 1342 
801 38 Gavle 

Fastighetsdomstolen behandlar sedan overklagandet. 

Skrivelsen maste ha kommit in till Lantmaterimjmdigheten inom fyra 
veckor fran avslutningsdagen, d.v.s. senast den 3 juli 2001. Kommer 
skrivelsen in for sent kan overklagandet inte behandlas. 

Ange att N i overklagar och vilket beslut N i overklagar. Anteckna 
forrattningens arendenummer AB982170 och redogor for vad N i anser 
skall andras och varfor. 

ProtokoUet uppsatt 2001-06-05. 

V i d protokoUet 

Karl-Martin Gidlund 
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