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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ STÄMMAN 2022. 

Mot bakrund av styrelsens utredningar och erfarenhetsåterföringar föreslår styrelsen att stämman 

beslutar att: 

Styrelsen får stämmans uppdrag att hos Lantmäteriet ansöka om omprövning av samfällighets-

föreningens anläggningsbeslut så att förutsättningar skapas för installationer av laddningspunkter för 

bilar och för individuell debitering av energiförbrukning för dessa.  

För detta ändamål och övriga kostnader för utredning billaddning har 300.000kr avsatts i föreslagen 

budget för 2022. 

 

BAKGRUND 

Styrelsen har under flera år gjort omfattande utredningar och haft kontakt med Lantmäteriet. 

Styrelsen har konstaterat att vårt gällande anläggningsbeslut från 1989 (stora delar från 1975) inte ger 

vår förening möjlighet att installera laddpunkter (-boxar) eller utföra nödvändig individuell 

debitering av energiförbrukning för detta till våra medlemmar utan att riskera att någon medlem 

överklagar beslutet till Mark- och Miljödomstolen. 

 

ANLÄGGNINGSBESLUT 

För att inte utsätta samfälligheten för risken att ett stämmobeslut om laddpunktsinstallation och 

individuell debitering ska överklagas och upphävas av Mark- och Miljödomstolen anser styrelsen att 

anläggningsbeslutet måste omprövas (ändras) hos Lantmäteriet innan laddinfrastruktur kan beslutas 

och installeras. 

Att ompröva anläggningsbeslutet kan, med nuvarande lagstiftning, möjligen ge ett negativt resultat, 

men myndigheterna/Infrastrukturdepartementet har under senare tid aviserat att hantering av ansök-

ningar om omprövning av anläggningsbeslut för billaddning ska underlättas. 

Detta kan bli en lång process (kanske upp till 2år) och där vi troligen också behöver juridisk hjälp. 

Lantmäteriet har svårt att på förhand uppskatta sina kostnader. 

Med andra liknande ärenden som utgångspunkt kan kostnaden hos Lantmäteriet uppskattas till ca 

150.000-200.000:-, 

 

Ungefärlig tågordning vid omförättning av anläggningsbeslut: 

- Genomarbetad ansökan. 

- Insamling av undertecknade fullmakter från medlemmar, helst 100%. Detta underlättar hanteringen 

  och håller kostnaderna nere hos Lantmäteriet. 

- Andelslängd med samtliga ingående lagfarna medlemmar och fastighetsbeteckningar. 

  Lantmäteriet tar fram en aktuell fastighetsägarlista från Fastighetsregistret. 

- Lantmäteriet tillskriver samtliga lagfarna fastighetsägare som ingår i samfälligheten.  

- Extra stämma där eventuellt Lantmäteriet är med. 

- Omröstning. Det krävs minst 2/3 majoritet för att ändra ett anläggningsbeslut. 

 

Vänligen  

Styrelsen 


