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Ärende Anlagqnmgsåtgiird och fastighetsreglering berörande vemmenhög 1,
4-6mfl

Kommun: Ystad Skåne 1an

Utan sammanträde.Hondlöggning

Sökonde och
sokögore

iFastighet Agare Anmrirkning

Vemmenhög 5,

ägare
lagfaren iBrf Portalen i Ystad

;Vemmenhög 4,lagfaren
i agare

:Vemmenhög 6,lagfaren
r ägare

Partima Södra AB i Sökande

j

r Vemmenhög 4 och 6,

1ägare enligt
iköpekontrakt

Brf Västra Portalen i
Ystad

; Sandskog en 2:2, lagfaren
i ägare

iOstra Förstaden 2:30,

iYstads kommun

ilrgfaren ägare

i Vemrnenhög 1, lagfaren iYstads
, ägare ;Industrifastigheter AB

Yrkonde

Redogörelse

Se ansökan aktbilaga A.

Yrkanden, se aktbilaga PR1.

Begärda åtgärder strider inte mot detaljpran antagen T999-09-16.

Servituten 7286-1232.1 och 2 skall upphävas. Ändamåien tiligodoses
genom iruättandet av gemensamhetsanläggningarna.

upphävandet uppfirller villkoren i 7 kap fastighetsbildningslagen
(FBL).
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Två gemensamhetsanläggningar skall inrättas, en för tillfartsvägen
och en för parkeringsplatserna, sopstationen, dv-pumpen med
tillbehör och ledningar samt belysning.

Inrättandet av gemensamhetsanlä ggningarna är av väsentli g betydeise
för berörda fastigheter och uppfyller villkoren i 5-B§§

anläggningslagen (AL). Fördelarna med
gemensamhetsanla ggningama överväger de kostnader och
olägenheter som arrlaggningarrta medför. krättandet av
gemensamhetsaniäggningarna kan ske enligt bestämmelserna i 8-11 S§

AL.

Anlöggningsbeslut Gemensamhetsanläggning skali inrättas errligt karra och beskrivning,
aktbilaga KA och BE.

Tilltrödesbeslut TilltradeskallskeZA0T-07-01

Kostnods- Förrätfningskostnaden skall betalas av Lv4Vasallen enligt åtagande.
fordelningsbeslut Lv4 Vasallen har tidigare ägt och exploaterat området.

Fosiighets- Fastighetsbildning skall ske enligt karta och beskrivning, aktbilaga KA
bildningsbeslut och BE.

Ersättningsbeslut Ingaersättningar skallbetalas.

Föreningsbildning I anslutning ti1l sammanträdet 2006-11-08 höl1s sammanträde för
biidande av samfällighetsförening.

Aktmottogore Lv4Vasallen.

Avsluiningsbeslut Förrättningen avslutas.

&erklogonde Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller
åtgärder kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas el1er

skickas ti11:

Lantmäterimyndigheten Skåne iän
TobaksgatanT4
277 47 YSTAD

Fasti ghetsdomstolen behandlar sedan överkla gandet.

Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterim;rndrgheten inom f,vra

veckor från avslutningsdagen, d.v.s. senast den 18 december 2006.

Kommer skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.

Ange att ni överklagar och vilket beslut eller viiken åtgiird ni
överklagar. Anteckna forrätLningens ärendenummer M052308 och

redogör för vad ni arser skall andras och varför.
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Akr l286-]693

50
50

Andelstal:
W ffi#ff$m

Kostnaderna för anläggningens utförande och drift
skall fordelas mellan deltagande fastigheter enligt
följande:
Utförande och drift
Vemmenhög 4

Vemmenhög 5

Ny gemensomhets- Blivande \IEMMENHÖG GA:3
onrössnins 

::*:*äf:li:iåä#"11råeriminär och gärer
först sedan förrättningen registrerats i
fastighetsregisket.)

Anlöggningsåtgörd Nytt servitut L286-L693.A
Ändamål Utrymme

Rätt till utrymme för tillfartsväg
Till formån for Vemmenhög GA:3
Belastar Vemmenhog 6

Ny gemensqmheis- Blivande VEMMENHÖG GA:4
onläggning (Beteckningen för den nybildade

?iä"x"Tän "r'äåff;:l-,;;ffi i:Tinär 
och gärr er

fasti ghetsregistret.)

Anlöggningsötgörd Nytt servitut 128G1693.8

Andamåi Utryrmme
Rätt till utrymme for parkeringsplatser, sopstation
ochbelysning

Till formån för Vemmenhög GA:4
Belastar Vemrnenhög 6
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