
LANTMÄTERIET 
Sida 1 

Ärende Rätt till väg enJigt 49 § anläggningslagen till Revabergets 
naturreservat 

Ärendenummer 

214166 
Kommun 

Ragunda 
Aktbeteckning 

2303-14/12 
Infört i fastighetsregistret 

2015-07-28 

Län 

Jämtland 

Handlingar i akten 

Handling Aktbilaga 

Förrättningskarta A3S KAl 

Beskrivning rätt till väg BEl 

Protokoll PRl 

ProtokoJI beslut PR2 

Ansökan m karta Al 

Ansökan om rätt till väg A2 

Sakägarförteckning SAl 

Skrivelse till delägare i Österåsen s:2 SKl 

Överenskommelse Österåsen 1:29 ÖKl 

Överenskom.melse Österåsen 2:94 ÖK2 

Överenskommelse Österåsen 1:22, 1:28 m fl ÖK3 

Överenskommelse Österåsen 2:17, 2:74 ÖK4 

Överenskommelse Österåsen 3:1 ÖKS 

Kallelse sammanträde 2014-04-11 1 

Kungörelsed eJgivning 2 

Dagboksblad DAl 

2303-14/12 



Lantmäteriet 
2015-07-28 Sida 2 

Beslut att följande handlingar gallras 

Bekräftelse av ansökan 

Meddelande om begärd förrättnjng 

Fu llmakt AnneH Jönsson, Lill vViklund, Anna Östlund 3 

E-postkonversationer 

Underrättelse om avslutad förrättning 

Denna handHng har undertecknats elektroniskt av 

Marie Adoljsson 
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LANTMÄTERIET 

Beskrivning 
2014-06-24 
Ärendenummer 
Z14166 
Förrättningslantmätare 
Marie Adolfsson 

Aktbilaga BEl 
Sida 1 

Akt 

Ärende Rätt till väg enligt 49 § anläggningslagen till Revabergets 
naturreservat 

Kommun: Ragunda Län: Jämtland 

Ny rättighet enligt 
49 § anläggn ings~ 
lagen 

Nytt servitut: 2303-14/12.l 
Ändamål: VÄG 

Till förmån för: Österåsen 2:99 
Belastar. Österåsen 1:29 

Österåsen 1:46 
Österåsen 1:47 
Österåsen 2:17 och Österåsen 2:74 (gemensam 
ägovidd) 
Österåsen 2:94 
Österåsen 3:1 
Österåsen s:2 
Österåsen s:4 

Rättighetens omfattning 
Rätt att iståndsätta, underhålla och använda befintlig väg enligt 
förrättningskarta, aktbilaga KA1. 

Denna handling har undertecknats elektroniskt av 

lv1arie Adolfsson 



LANTMÄTERIET 

Protokoll 
2014-04-11 
Ärendenummer 
Z14166 
Förrättningslantmätare 
Marie Adolfsson 

Aktbilaga PRl 
Sida 1 

Akt 

Ärende Anläggningsförrättning för inrättande av gemensamhetsanl.äggning 
för väg, berörande Österåsen 2:99 mfl 

Kommun: Sundsvall, Ragunda Län: Västernorrland, 
Jämtland 

Handläggning 

Sökande, sakägare 
och närvaro 

Kallelse, delgivning 

Yrkanden 

Redogörelse 

Med sammanträde på Älggårdsbergets konferens, Bispgården. 

Sakägarförteckning, aktbilaga SA1, 
Eva Nordin biträder förrättningsiantmätaren vid sammanträdet. 

Delgivning av kallelsen har skett genom kungörelsedelgivning, 
aktbilaga 2, kompletterad med brevutskick, aktbilaga 1; till sakägare 
upptagna i sakägarförteckning, aktbilaga SAl. 

Ansökan avser förrättning enligt anläggningslagen för inrättande av 
väg från Höllforsens kraftverk till Lungfallet. 

Förrättninslantmätaren (flm) Marie Adolfsson öppnar sammanträdet. 
Flm går igenom ansökan från Naturvårdsverket som avser bildande 
av gernensarnhetsanläggning. Flm presenterar även en dagordning för 
sammanträdet. Sammanträdets syfte är att få in information och 
synpunkter från fastighetsägarna om det finns intresse att bilda en 
gemensamhetsanJäggning enligt ansökan. 

Flm går med hjälp av ett bildspel igenom vad en anJäggnings
fönättning är. Flm informerar även vilka villkor som ska vara 
uppfyllda för att få bilda en gemensamhetsanläggning, vilka beslut 
som normalt brukar fattas samt hur dessa beslut kan överklagas. 

Flm redovisar de tontaJ som används vid beräkning av andelstaJ för 
olika fastighets typer som finns i området. 
~Skog 18 ton/ ha/år 
~Naturreservat 400 ton/år 
-För jakt beräknas antal jaktdagar och bilar för att få fram antal resor. 

Carl-Johan \'\likström, länsstyrelsen företrädare för Naturvårdsverket, 
redogör för bakgrunden till ansökan. Detpågår bildande av 
naturreservat i området kring Lungfallet. Troligen kan reservats
bildningen vara klar till hösten. Carl-Johan Wikström framför att det 
är angeläget att vägen görs i ordning så att besökare kan ta sig dit, 
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Z14166 

2014-04-11 Aktbilaga PRl 
Sida 2 

Akt 

helst redan i år. Reservaten ska vara tillgängliga för alla, vilket ställer 
krav på att det går att ta sig ända fram med bil. För ungefär tio år 
sedan rustade kommunen vägen. 

Flm redovisar att vägen byggdes ursprungligen när vattenkraftverket 
anlades. Vägens båtnadsområde avgränsas av berget i väster och 
Indalsälven i öster. Ett stort område är samfällt för Österåsen, någon 
förening som förvaltar dessa samfälligheter finns inte. 

Naturvårdsverket har köpt in en fastighet, har även löst intrångs
ersättning för naturreservat på två fastigheter. Utanför naturreservatet 
finns 6 skogsfastigheter som ägs av SCA och två av olika 
privatpersoner. 

Lill Wiklund, Vattenfall, ställer frågan om fastighetsägarna har något 
behov av att bilda en gemensamhetsanläggning. 

Enligt de närvarande är vägen idag inte framkomlig då grenar hindrar 
bilar från att köra. 

Emil Leander, SCA, framför att de inte har någon regelbunden tillsyn i 
området. De beräknar att det finns c:a 25 ha där det går att bedriva 
skogsbruk. Emil Leander är tveksam till normen för naturreservat och 
skogsbruk i det här fallet. SCA kommer enbart att göra punktinsatser 
och har inget behov av väg kontinuerligt. Emil ser liten nytta i vägen 
men en stor kostnad. Emil Leander redogör för de modeller SCA 
använder sig av där det inte finns gemensamhetsanläggningar. 
Skogsfastigheterna söder om naturreservatet ägs av SCA. Den dag de 
kommer att göra avverkning där kommer skogen inte att tas ut via 
denna väg. 

Olof Gulliksson, Österåsen 1:57, framför att hans stor del är ett 
biotopskydd och han är tveksam till att han får avverka på den 
kvarvarande ytan (1,5 ha). 

De övriga skogsägarna ser inte heller någon anledning till att bilda en 
gemensamhetsanläggning. De anser att de kan lösa vägfrågan genom 
avtal, antingen servitut eller nyttjanderätt. De vill inte vara med och 
betala till en väg som de inte ser att de har någon nytta av. 

Lill Wiklund, Vattenfall, säger att de har behov av att använda vägen 
fram till ställverket. De har inte behov av den fortsatta vägen. 

Vägens standard diskuteras. En väg för skogsbruket kräver inte den 
standard som en väg för naturreservatet med biltrafik kräver. För 
skogsbruket räcker vägklass fyra enligt Skogsstyrelsens normer, 
frågan är om vägklass tre räcker för naturreservatet. En eventuell 
gemensamhetsanläggning görs bara fram till naturreservatets norra 
gräns. 
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Flm informerar att när samtliga fastighetsägare utom Naturvårds
verket är emot att en gemensamhetsanläggning bildas är det osäkert 
om förrättningen kan genomföras. 

Lantmäteriet kommer att utreda möjligheterna att bilda gemensam
hetsanläggning vidare. Lantmäteriet kommer antingen att kalla till 
nytt sammanträde för bildande av gemensamhetsanläggning då även 
en samfällighetsförening ska bildas eller meddela skriftligen om en 
annan lösning väljs. Kallelse kommer att ske utan delgivning. 

Sammanträdet avslutas. 

Efter sammanträdet besiktigas vägen av de flesta sammanträdes
deltagarna. Flm konstaterar att vägen är fast, består av grus och större 
stenar. Inga diken finns. Småträde har växt upp nära körbanan och 
gjort vägen smal. Endast en del av vägen besiktades då den var belagd 
med svallis och nedfallna träd. 

Denna handling har undertecknats elektroniskt av 

Marie Adolfsson 



LANTMÄTERIET 

Protokoll 
2015-06-24 
Ärendenummer 

Z14166 
Förrättningslantmätare 

Marie Adolfsson 

Aktbilaga PR2 
Sida 1 

Akt 2303-14/12 

Ärende Rätt till väg enligt 49 § anläggningslagen till Reva bergets 
naturreservat 

Kommun: Ragunda Län: Jämtland 

Handläggning 

Sökande och 
sakägare 

Hänvisning t ill för-
fattningar m.m. 

Yrkanden 

Redogörelse 

Utfartsrätt 

Tillträde 

På lantmäterimyndighetens kontor i Östersund utan sammanträde. 

Sakägarförteckning, aktbilaga SA1. 

AL Anlögi;ningslagen (1973:1149} 
FBL Fastighetsbild.n.i.ngslage!il (1970:988) 

Ansökan, aktbilaga Al, avser förrättning enligt AL för bildande av 
gemensamhetsanJäggning. Överenskommelser om rätt till väg, 
aktbilaga ÖVl-5. 

Efter sammanträdet 2014, aktbilaga PRl, har en lösning med 
upplåtelse av servitut diskuterats istället för att bilda en 
gemensamhetsanläggning. Överenskommelser med fastighetsägarna 
har tecknats, aktbilaga ÖV1-5, vilka ligger tiJJ grund för beslutet. 
Delägarna i Österåsen s:2 har genom skrivelse, aktbilaga SK1, 
underrättats om detta beslut och getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter eller yrkande om ersättning. Ingen har hört av sig. 

Skäl: 
Upplåtelse av rätt för Österåsen 2:99 att iståndsätta, underhålla och 
använda befintlig väg över Österåsen 1:29, 1:46, 1:47, 2:17, 2:74, 2:94, 
3:1, s:2 och s:4 är av väsentlig betydelse för fastigheten. Upplåtelsen 
medför inte synnerligt men. 

Beslut: 
Rätt att iståndsätta, underhålla och använda befintlig väg ska upplåtas 
enligt förrättningskarta och beskrivning, akthilaga KAl och BEl. 

Skäl: 
Annat yrkande än att tillträde ska få ske enl.igt huvudregeln i 26 § AL 
finns inte. 

Beslut: 
Tillträde ska ske så snart anJäggningsbeslutetvunnit laga kraft. 
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Ersättningsbeslut -
utfartsrätt enligt 
49 § AL 

Beslut om fördel
ning av förrätt
ningskostnader 

Aktmottagare 

Avslutningsbeslut 

Överklagande 

2015-06-24 Aktbilaga PR2 
Sida 2 

Akt 2303-14/12 

Skäl: 
Ägarna av berörda fastigheter har inte begärt ersättning, se överens
kommelser, aktbilaga ÖKl-5. Ingen av delägarna i Österåsen s:2 har 
yrkat att ersättning ska betalas. 

Upplåtelsen är utan betydelse för fordringshavare och rättsägare. 

Beslut: 
Ingen ersättning ska betalas. 

Skäl: 
Naturvårdsverket har åtagit sig att stå för förrättningskostnaden. 

Beslut: 
Naturvårdsverket ska betala förrättningskostnaden. 

Naturvårdsverket 

Beslut: 
Förrättningen avslutas. 

Den som är missnöjd med lantmäterimyndighetens beslut eller 
åtgärder kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller 
skickas till: 

Lantmäteriet 
Box 366 
83125 Östersund 

Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet. 

Skrivelsen måste ha kommit in till lantmäterimyndigheten inom fyra 
veckor från avslutningsdagen, d.v.s. senast den 22 juli 2015. Kommer 
skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas. 

Ange att Ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd Ni 
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer Z14166 och 
redogör för vad Ni anser ska ändras och varför. 

Denna handling har undertecknats elektroniskt av 

Marie Adolfsson 
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SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCYNATUR 
VÅRDSå 
VERKET~ 

. . 

Lantrnäteriet 

lnk. 2014 -02- 2 6 

Dnr:.~l.4.1.6..6.......... 
Rickard Arvidsson Lantmätenmynd1gheten 
Tel: 010-698 13 87 Box 366 
rickard.arvidsson 

831 25 ÖSTERSUND@naturvardsverket.se 

2014-02-14 Ärendenr: 
NV-01548-14 

Ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning för väg berörande 
Ragunda Österåsen 2:99 m fl fastigheter. 

ÖNSKAD ÅTGÄRD 

SÖKANDE 

AKTMOTTAGARE 

FÖRRÄTTNINGS 
KOSTNAD 

BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 
ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB 

POST: I 06 48 STOCKHOLM 

TEL: 010-698 10 00 
FAX: 010-698 10 99 

Anläggningsförrättning för inrättande av befintlig väg, med 
sträckning enligt bilaga 1, som gemensamhetsanläggning. 

Vidare ansökes om bildande av samfällighetsförening för 
förvaltning av gemensamhetsanläggningen. 

Vägen skall bl.a. användas för förvaltnings- och 
besökstrafik till planerat naturreservat Revaberget. 

Vägen är enligt uppgift anlagd av Vattenfall och är i dåligt 
skick. 

För närmare uppgifter om vägens nyttjande och planerad 
naturreservatsbildning hänvisas till Carl-Johan Wikström 
vid länsstyrelsen i Jämtlands län. 

Anhålles om skyndsam handläggning. 

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. 
Ägare till fastigheten Ragunda Österåsen 2:99. 

Naturvårdsverket ska erhålla två exemplar av karta och 
handlingar. 

Naturvårdsverket betalar förrättningskostnaden. 

Fakturan ställs till Naturvårdsverket, Ekonomienheten, 106 
48 Stockholm. Ange Naturvårdsverkets ärendenummer 
NV-01548-14, kostnadsställe 2541 och referens Rickard 
Arvidsson på fakturan. 

1'en.PåökiM.illt5if~alli®-!it%'i;fJfu:Y.&iiM1Hv~frit Ä!iolfsson Sid: 1/3 
INTERNET: WWW,NATURVARDSVERKET,SE 

https://naturvardsverket.se


NATURVÅRDSVERKET 2(2) 

FörNat:urvårdsverket 

~A
Bo Lundin - J~h~~ Arvidsson 

Kopia till: Wikstrom@lansstyrelsen.seCarl-Johan. . 

Detta d0 kument har , t · -t av Marie Adolfe..so11 Sid:··dimera ts"'·'ektronisk .2/3 
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SWEDJSH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCYNATUR 
VÅRDS~ 
VERKET m 

Rickard Arvidsson Lantmäterimyndigheten 
Tel: 010-698 13 87 Box 366 
rickard.arvidsson 83125 ÖSTERSUND@naturvardsverket.se 

2014-06-30 Ärendenr: 

Lantmäteriet 

lnk. 2014 -07- 0 3 

Dnr:.~/_ij_/ _(?._6. ........ . 

NV-01548-14 

Ansökan om inrättande av rätt till väg för Ragunda Österåsen 2:99. 

ÅTERKALLELSE 
OCH 
ÖNSKAD ÅTGÄRD 

SÖKANDE 

AKTMOTTAGARE 

BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 
ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB 

POST: 106 48 STOCKHOLM 

TEL: 0 l 0-698 l 0 00 
FAX: 010-698 10 99 
E-POST: REGJSTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE 

Naturvårdsverkets ansökan 2014-02-14 om inrättande av 
gemensamhetsanläggning för väg till planerat naturreservat 
Revaberget återkallas med hänvisning till svårigheter att 
uppfylla anläggningslagens villkor för inrättande av en 
gemensamhetsanläggning. 

Naturvårdsverket ansöker om anläggningsförrättning med 
stöd av 49 § anläggningslagen för att trygga fastigheten 
Ragunda Österåsen 2:99:s rätt till väg i den sträckning som 
framgår av bilaga 1 till ansökan 2014-02-14. Rättigheten 
bör avse såväl rätt att använda befintlig väg som att 
förbättra (bygga) den. 

Vägen ska användas för förvaltnings- och besökstrafik till 
planerat naturreservat Revaberget. 

Vägen är enligt uppgift anlagd av Vattenfall och är i dåligt 
skick. 

För närmare uppgifter om vägens nyttjande och planerad 
naturreservatsbildning hänvisas till Carl-Johan Wikström 
vid länsstyrelsen i Jämtlands län. 

Anhålles om skyndsam handläggning. 

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. 
Ägare till fastigheten Ragunda Österåsen 2:99. 

Naturvårdsverket ska erhålla två exemplar av karta och 
handlingar. 

If1.l%ilmPFEWWJ1W-ffi'!'NW«:~§\f~WRW.'t;k'1arieAdolfsson Sid: 1/ 2 
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NATURVÅRDSVERKET 

i ' FÖRRÄTTNINGS 
KOS1NAD 

För Naturvårdsverket 

Kopia till: 

2(2) 

Naturvårdsverket betalar förrättningskostnaden. 

Fakturan ställs till Naturvårdsverket, Ekonomienheten, 106 
48 Stockholm. Ange Naturvårdsverkets ärendenummer 
NV-01548-14, kostnadsställe 2511 och referens Rickard 
Arvidsson på fakturan. 

~aH[Jlt~ 
Rickard Arvidsson 

Carl-Johan.Wikstrom@lansstyrelsen.se 

Detta dokument har vidimerats elektroniskt av Marie Adolfsson Sid: 2/ 2 

mailto:Wikstrom@lansstyrelsen.se


LAN T MÄ T ER IET Aktbilaga SAl 
Sida 1 

Sakägarförteckning 
2014-03-31 
Ärendenummer 
Z14166 
Förrättningslantmätare 
Marie Adolfsson 

Ärende Anläggningsförrättning för inrättande av gemensamhetsanläggning 
för väg, berörande Österåsen 2:99 m fJ 

Kommun: Sundsvall, Ragunda Län: Västernorrland, 
Jämtland 

Anm., ombud, närvaro Fastigheter, andel, ägande Ägare 
vid sa1111nanträde mil\ 

Österåsen 1:57, andel 1/2, Anna Elisabet G ulliksson 
lagfaren ägare 

Österåsen 1:57, andel 1/2, Jonas Olof GulJiksson 
lagfaren ägare 

Österåsen 1:29, andel 1/ 16, Bengt Paul Jonsson 
lagfaren ägare 

Österåsen 1:29, andel 15/32, Nils Gunnar Juto 
lagfaren ägare 

RAGUNDA Österåsen 2:99, Naturvårdsverket Sökande 
lagfaren ägare 

SUNDSVALL Boda 6:83, 
lagfaren ägare 

Österåsen 2:94, lagfaren ägare Inger Nordstrand-Eriksson 

Österåsen 1:22, lagfaren ägare Svenska Cellulosa Aktiebolaget 
ScaÖsteråsen 1:28, lagfaren ägare 

Österåsen 1:46, lagfaren ägare 

Österåsen 1:47, lagfaren ägare 

Österåsen 2:16, lagfaren ägare 

Österåsen 2:18, lagfaren ägare 

Österåsen 2:73, lagfaren ägare 
0

Österåsen 2:17, lagfaren ägare KjeU-Ake Söderström 

Österåsen 2:74, lagfaren ägare 

Österåsen 3:1, lagfaren ägare Va ttenfa nIndalsäJven 
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Z14166 Sida 2 

Fastigheter, andel, ägande Ägare Amn., ombud, närvaro 
vid sanunanlTäde mm 

Aktiebolag 

Österåsen 1:29, andel 15/32, 
lagfaren ägare 

Göran \tVestberg 

Österåsen s:2 



LANTMÄTERIET Aktbilaga SKl 
Sida 1 

Skrivelse till delägare i 
<<FirmaTitel>>Österåsen s:2 «Namn,> «coAdress» 

2015-05-27 «Utdelningsadress» 
« Extrafält» 

Ärendenummer 
<<Postadress»

214166 
Förrättningslantmätare 

Marie Adolfsson 

Ärende Rätt till väg enligt 49 § anläggningslagen till Reva bergets 
naturreservat 

Kommun: Sundsvall, Ragunda Län: Västernorrland, 
Jämtland 

Information 

«Webbrubrik» 

Naturvårdsverket har ansökt om rätt att använda väg från 
Hölleforsens kraftverket till Lugna fallet, där Reva bergets 
naturreservat avses bildas. 

Vägen har byggts av Vattenfall och sammanfaller delvis med samfä11d 
väg till och inom Österåsen s:2 (upplagsplats vid Edset för Österåsens 
by). 

Lantmäteriet har för avsikt att upplåta rätt enligt 49 § anJäggnings
lagen (servitut) för Naturvårdsverkets fastighet Österåsen 2:99 att 
iståndsätta, underhålla och använda befintlig väg på Österåsen s:2. 

Lantmäteriet avser besluta att ingen ersättning ska utgå för 
upplåtelsen. 

Beslut i ärendet kommer att fattas vecka v. 26. Om nj har frågor eJler 
synpunkter på detta vill jag ha dessa innan den 17 juni 2015. 

Delägare i Östersåsen s:2 underrättas genom denna skrivelse om 
avslutad förrättning. Besluten finns från och med 24 juni 2015 att tillgå 
på ärendets hemsida, se nedan hur ni Joggar in. 

Hälsningar 

Marie Adolfsson 

Tel 063-14 10 24 

«Webbinfo» 

lantmäteriet Box 366 83125 Östersund 
Besök: Kyrkgatan 76 Telefon växel: 0771-63 63 63 Internet: www.lantmateriet.se 

Telefon di rekt: 063-14 10 24 E- post: marie.adolfsson@lm .se 

mailto:marie.adolfsson@lm.se
www.lantmateriet.se
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ÖVERENSKOMMELSE OM RÄTT TILL VÄG ENLIGT 
49§ANLÄGGNINGSLAGEN 

PARTER STATEN genom NATURVÅRDSVERKET 
I 06 48 STOCKHOLM 
Tfn: 0 l 0-698 l 0 00 

Le ritt natt.; 1 18l 
Nedan kallad Naturvårdsverket, ägare av Ragunda Österåsen 2:99 

I • 2015 -06- 0 3 Göran Westbe rg (19430407, 1311) andel I 5/32 

Orir Z...f '11 bb 
Kampementsgatan 30, lgh 170 I 
115 38 STOCKHOLM 
Tfn: 070-874 34 57 
Bengt Jonsson ( 19451120-8417) andel L/16 
Stallvägen 8 
857 51 SUNDSVALL 

Nils Juto (19450106-9159) andel 15/32 
Narvavägen 29, lgh 1102 
114 60 STOCKHOLM 

Nedan kallad fastighetsägarna, ägare av fastigheten Ragunda Österåsen 
1:29. 

För t illträde till planerat naturreservat Revaberget i Ragunda kommun (nedan kallat Naturreservatet) 
träffar parterna följande överenskommelse: 

FÖRUTSÄTTNINGAR Vägen som leder från Hölleforsens kraftverk till Naturreservatet har 
huvudsakligen byggts av Vattenfall i samband med kraftverksbygget under 
1940/50-talet. Vägen sammanfaller delvis med äldre samfälld väg tilI och 
inom Österåsen s:2 (upptagsplats vid Edset för Österåsens by) och belastar 
delvis enskild ägovidd till berörda fastigheter, däribland Österåsen l :29. 
Österåsen 2:99 kommer att ingå i Naturreservatel. 

Den rätt till vägen som kan tiJlkomma Österåsen I :29 med flera fastigheter 
rubbas inte av upplåtelsen e nligt denna överenskommelse utan får utövas 
oförändrat. 

UPPL ÅTELSE AV Till tonnån för Ragunda Österåsen 2:99 upplåter Fastighetsägarna följande 
RÄTT TILL VÄG MM rätt att belasta Ragunda Österåsen I :29: 

Rätt att iståndsätta, underhålla och använda befintlig väg som på karta i 
bilaga I markerats med titt Adels för allmänhetens tillträde till naturreser
vatet och dels för tillträde till naturreservatet i samband med tillsyn och 
skötsel till naturreservatet. 

ERSÄTTNING Någon ersättning skall inte betalas för upplåtelsen. 

ÖVRIGT Naturvårdsverket bekostar underhåll av vägen endast för naturreservatets 
behov. Fastighetsägarna svarar för eventuella vägskador som kan uppstå 
till följd av trafik knuten ti Il Österåsen I :29. 

~?Detta dohtm,'l)l hi)r vidimerats elektn mi1,kl av Ulrica Car/ström Sid: l /3 

Uppi_49_AL ö steräsen 1_29.doc 



. 

2 (2) 

FÖRRÄTTNING Fastighetsägaren medger att staten genom Naturvårdsverket ansöker om 
förrättning enligt denna överenskommelse, samt att Lantmäteriet meddelar 
beslut om upplåtelse av den överenskomna rätten till väg. 

Staten genom Naturvårdsverket svarar för samtliga förrättningskostnader 
förenade med denna överenskommelse. .... 

ANTAL Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar varav 
AVTALSEXEMPLAR parterna tar var sitt och ett inges till Lantmäteriet. 

För Naturvårdsverket, Ragunda Österåsen 2:99 v ~a~ 
~ ---------·---------------·----- r.~.~····· ···················~ ········ .... :i 

.: '. :.J 
Ort/datum: \.hn fi /2t1Ct 11 

' • I IPer St:af'vetkldt·i l, I S" - ( l/~ I }- .t. ' 

.~.frh.4{r.....(tl.4:/!-~~..... . 
Göran Westberg, 15/32 Osterås~n 1:29 

'v ili ~:.................( ..................................... ... 
Nils Juto, 15/32 steråsen 1:29 

Dettil doku m,'111har vid iaw_rats elektroniskt av Ulric,1 Carlström Sid: 2/3 

Uppi_49_AL Osterasen 1_29.doc 
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Länsstyrelsen 
Jämtlands län ·m Revaberget - väg för servitut 

O 2.50 .500 1 000 m
ltJ S'.k;ti l li:Nå tg, k;,e,, ls TA 1 

Skala 1:20 000 

Teckenförklaring a-b underhålls av Vattenfall 

A 
N 

D Revabergets reservatsförslag b--c underhålls av Naturvårdsverket 

- Väg för servitut 

Detta dokum,•nl har vidim,'rats eJektroniskt dV Ulrica Carlström Sid: 3/3 Topografiska webkartan © Lantmäteriet 
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/'¼c.x~ ½ c. ~ k::. i 
)IV - OIS 118- IL/ 

I (2) 

ÖVERENSKOMMELSE OM RÄTT TILL VÄG E~T 
49 § ANLÄGGNINGSLAGEN C. r • 

k 201~ -0~- l) J 
PARTER STATEN genom NATURVÅRDSVERKET 

I06 48 STOCKHOLM n __ Z.. l~l,6 
Tfn: 010-698 10 00 

Nedan kallad Naturvårdsverket, ägare av Ragunda Österåsen 2:99 

Inger Ericsson ( 195 l 1227-8204) andel I/ I 
HÅLLBERGA ERIKSBERG 7 
755 91 UPPSALA 
Tfu: 018-399107 

Nedan kallad Fastighetsägaren, ägare av Ragunda Österåsen 2:94. 

För t illträde till planerat naturreservat Revaberget i Ragunda kommun (nedan kallat Naturreservatet) 
träffar parterna följande överenskommelse: 

FÖRUTSÅTTNINGAR Vägen som leder från Hölleforsens kraftverk till Naturreservatet har 
huvudsakligen byggts av Vattenfall i samband med kraftverksbygget under 
1940/50-talet. Vägen sammanfaller de lvis med ä ldre samfälld väg till och 
inom Österåsen s:2 (upptagsplats vid Edset för Österåsens by) och belastar 
delvis enskild ägovidd till berörda fastigheter, däribland Österåseo 2:94. 
Österåsen 2:99 kommer att ingå i Naturreservatet. 

Den rätt till vägen som kan tillkomma Österåsen 2:94 rubbas inte av 
upplåtelsen enligt denna överenskommelse utan fi\r utövas oförändrat. 

UPPLÅTELSE AV Till fönnån för Ragunda Österåsen 2:99 upplåter Fastighetsägaren följande 
RÄTT TILL VÄG MM rätt att belasta Ragunda Österåsen 2:94: 

Rätt att iståndsätta, underhålla och använda befintlig väg som på karta i 
bilaga l markerats med litt A. 

Upplåten väg skall användas dels för allmänhetens tillträde till naturreser
vatet och dels ror tillträde till naturreservatet i samband med tillsyn och 
skötsel till naturreservatet. 

ERSÄTTNING Någon ersättning skall inte betalas för upplåtelsen. 

ÖVRIGT Naturvårdsverket bekostar underhåll av vägen endast för naturreservatets 
behov. 

Vägen får användas i vid varje tillfälle befintligt skick. Den som använder 
vägen är skyldig att åtgärda den direkta skada på vägen, t.ex. djupa 
hjulspår, skadade vägtrummor etc. som nyttjandet kan ha förorsakat. 

Detta dokument har vh.Jlmerats elektroni<,kt a\ Lllriru Carlström Sid: I /3 /~ 
Ök Osteråsen 2_94.doc 



FÖRRÄTTNING Fastighetsägaren medger att staten genom Natmvårdsverket ansöker om 
förrättning enligt denna överenskommelse, samt att Lantmäteriet meddelar 
beslut om upplåtelse av den överenskomna rätten till väg. 

Staten genom Naturvårdsverket svarar för samtliga förrättningskostnader 
förenade med denna överenskommelse. 

ANTAL Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar varav 
AVTALS EXEMPLAR parterna tar var sitt och ett inges till Lantmäteriet. 

Ort/datum: (;;;cfJtjttJ Jf/"' /~ ~~~·4"D 2?/2- is-
För Naturvårdsverket, Ragunda Österåsen 2 :9?,,, ~/

/) - ~ 3/1/4 /4fi/A 
~<!......1/.[...l.-tJ.b.... ·········•···•··············?f~ Lk--

Ort/datum: 

Delta dokument har vidimerats elektroniskt nv UI.-ica CarJström Sid: 2/3 

Ok Osteråsen 2_~.doc 
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Detta dokum,'111 har vidimt>rats ,~lektroniskl av Ulric11 Car/ström Sid: 3/3 Topografiska webkartan © Lantmäteriet 
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Å-ld- \ -i,lc~ '°L e~3 
WV-DIS"~g- tL/ 

1 (2) 

ÖVERENSKOMMELSE OM RÄTT TILL VÄ,G ~..J.&.GT 
49 § ANLÄGGNINGSLAGEN L. r,ut 

1· · 711-i; -n~- 0 3 '-w J..J r]PARTER STATEN genom NATURVÅRDSVERKET 
106 48 STOCKHOLM 

D Z t'-tlb6 _, 
Tfn: 010-698 10 00 

Nedan kallad Naturvårdsverket, ägare av Ragunda Österåsen 2:99 

SCA (556012-6293) Andel: 1/1 
C/0 SCA SKOG FASTIGHETER 
851 88 SUNDS V ALL 
Tfn: 060-19 30 00 

Nedan kallat SCA, ägare av fastigheterna Ragunda Österåsen I :22, l :28, 
1:46, 1:47, 2:16, 2:18, 2:73 i Jämtlands län. 

För tillträde till planerat naturreservat Revaberget i Ragunda kommun (nedan kallat Naturreservatet) 
träffar parterna fö ljande överenskommelse: 

FÖRUTSÄTTNINGAR Vägen som leder från Höll eforsens kraftverk till Naturreservatet har 
huvudsakligen byggts av Vattenfall i samband med kraftverksbygget under 
1940/50-talet. Vägen sammanfaller delvis med äldre samfälld väg till och 
inom Österåsen s:2 (upptagsplats vid Edset för Österåsens by). SCA:s 
fastigheter berörs dels vad avser enskild ägovidd, dels i egenskap av 
delägare i samfälld mark. Österåsen 2:99 kommer att ingå i naturreservatet. 

Den rätt till vägen som kan tillkomma SCAs fastigheter rubbas inte av 
upplåtelsen enligt denna överenskommelse utan får utövas oförändrat. 

UPPLÅTELSE AV Till fönnån för Ragunda Österåsen 2:99 upplåter SCA följande rätt att 
RÄTT TILL VÄG MM belasta Österåsen I :46-4 7. 

SCA medger därutöver - vad avser SCA tillhöriga andelar - upplåtelse av 
motsvarande rält i Österåsen s:2 och s:4. 

Rätt att iståndsätta, underhålla och använda befintlig väg som på karta i 
bilaga 1 markerats med Htt A. 

Vägen skall användas~ för allmänhetens tillträde till naturreservatet och 
dels för tilJträde till naturreservatet i samband med tillsyn och skötsel till 
naturreservatet. 

ERSÄTTNING Någon ersättning skal l inte betalas för upplåtelsen. 

ÖVRIGT Naturvårdsverket bekostar underhåll av vägen endast för naturreservatets 
behov. SCA svarar för eventuella vägskador som kan uppstå till följd av 
trafik knuten till SCAs fastigheter. 

Detta dokuml'nl h,ir v idiaw.rats ~J,,ktroniskt av Ulric11 Car/ström Sid: l /3 
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2 (2) 

FÖRRÄTTNING SCA medger att staten genom Naturvårdsverket ansöker om förrättning 
en!jgt denna överenskommelse, samt att Lantmäteriet meddelar beslut om I, t' 

upplåtelse av rätten till väg. ,1, ..( 
I 

Staten genom Naturvårdsverket svarar för samtliga förrättningskostaader 111 .. ,
förenade med denna överenskommelse. 

. \ 
ANTAL Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar varav "·l ' Io:AVTALS EXEMPLAR parterna tar var sitt och ett inges till Lantmäteriet. 

Ort/datum: dsrr12Jlk0 lrA- -11-

~ :•.rk•~-=~~--~-"~~•n 2:~ -.~Yh?~✓4 .... .. . 
Per Stafverfeldt 

Ort/datum: 2o/S-CJS-o'{" 
För SCA, Ragunda Österåsen 1:22 m f1 

NamnförtydligandeNamnförtydligande 

Detta dohtment har vidim~ats ,~lekb·oniskl av Ulrica Car/ström Sid: 2/3 

Uppi_49_AL Osteråsen 1_22 m fl.doc 
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Nl/-015'19-IL( 

I (2) 

ÖVERENSKOMMELSE OM RÄTT TILL VÄG ENLIGT 
49 § ANLÄGGNINGSLAGEN L 

PARTER STATEN genom NATURVÅRDSVERKET 2015 -P6- 0 3 
I06 48 STOCKHOLM 

-Z..\'-\l 66Tfn: 0 I 0-698 IO00 

Nedan kallad Naturvårdsverket, ägare av Ragunda Österåsen 2:99 

Kjell- ke Söderström ( 19640304-823 I) andel I/ I 
Södervägen 14 
840 64 KÄLA RNE 
Tfn: 070-343 76 40 

Nedan kallad fastighetsägaren, ägare av fastigheterna Ragunda Österåsen 
2: 17 och 2:74. 

För tillträde till planerat naturreservat Revaber-get i Ragunda kommun (nedan kallat Naturreservatet) 
träffar parterna följande överenskommelse: 

FÖRUTSÄTTNINGAR Vägen som leder från Hölleforsens kraftverk till Naturreservatet har 
huvudsakligen byggts av Vattenfa ll i samband med kraftverksbygget under 
1940/50-talet. Vägen sammanfaller delvis med äldre samfälld väg till och 
inom Österåsen s:2 (upptagsplats vid Edset för Österåsens by) och belastar 
delvis gemensam ägovidd till Österåsen 2: l 7 och 2:74. Österåsen 2:99 
kommer att ingå i Naturreservatet. 

Den rätt till vägen som kan tillkomma Österåsen 2: 17 och 2:74, rubbas inte 
av upplåtelsen enligt denna överenskommelse utan far utövas oförändrat. 

UPPLÅTELSE AV Till fi>nnån för Ragunda ÖSteråsen 2:99 upplåter Fastighetsägaren följande 
RÄTT TILL VÄG MM rättattbelastaRagundaÖsteråsen2:17och2:74: 

Rätt att iståndsätta, underhålla och använda befintJig väg som på karta i 
bilaga 1 markerats med titt A. 

Vägen skall användas dels for allmänhetens tillträde till naturreservatet och 
dels ilir tillträde till naturreservatet i samband med tillsyn och skötsel till 
naturreservatet. 

ERSÄTTNING Någon ersättning skall inte betalas för upplåtelsen. 

ÖVRIGT Naturvårdsverket bekostar underhåll av vägen endast rur naturreservatets 
behov. Fastighetsägaren svarar för eventuella vägskador som kan uppstå 
till följd av trafik knuten till Österåsen 2: 17 och 2:74. 

~ 
)V/

Dellil dokttm<' lll har vid inwrnts e lektroniskt ,,v U/ric.1 Curlström Sid: 1/3 
Ok Osteråsen 2_17 2_74 doc 



FÖRRÄTTNING 

ANTAL 
AVTALS EXEMPLAR 

Fastighetsägaren medger att staten genom Naturvårdsverket ansöker om 
förrättning enligt denna överenskommelse, samt att Lantmäteriet meddelar 
beslut om upplåtelse av den överenskomna rätten till väg. 

Staten genom Naturvårdsverket svarar för samtliga förrättningskostnader ..,. 
förenade med denna överenskommelse. 

Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar varav ~ 
parterna tar var sitt och ett inges till Lantmäteriet. -:~· 

~~ · 
tji 
1" 
...·,
:; 

\ 
~ ~ I 
D. ..=~I I-~-
~l-. 
1J,

Ort/datum: ")i
~1 
• t 

uc'"J ~ .r.tfL.~.!.n.~...............1/...../S.:... 
Kjell-Åke Söderström, l/1 Österåsen 2:17 och 2:74 

D~tta dohtm•'l1I !u1r vidiawrats PJektnmiskl av U/ricr, Carlström Sid: 2/3 
Ok Osterasen 2_ 17 2_74 doc 
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WV-O1s~g-1Lf 

I (2) 

ÖVERENSKOMMELSE OM RÄTT TILL V ÄG ~ Icy-- enet 
49§ANLÄGGNINGSLAGEN 

1 " zn:5 -06- D3 
PARTER STATEN genom NATURVÅRDSVERKET 

106 48 STOCKHOLM 
Z [ Lf / bG 

Tfn: 010-698 10 00 

Nedan kallad Naturvårdsverket, ägare av Ragunda Ös.1eråsen 2:99 

VATTENFALL INDALSÄLVEN AB (556373-6775) andel l /1 
VATTENKRAFT 
BD Production 
SE-851 74 Sundsvall 
Tfn: 060-19 80 90 

Nedan kallad Vattenfall, ägare av Ragunda Österåsen 3: I . 

För tillträde till planerat naturreservat Revaberget i Ragunda kommun (nedan kallat Naturreservatet) 
träffar parterna följande överenskommelse: 

FÖRUTSÄTTNINGAR Vägen somleder från Hölleforsens kraftverk till Naturreservatet har 
huvudsakligen byggts av Vattenfall i samband med kraftverksbygget under 
1940/50-talet. Vägen sammanfaller delvis med äldre samfälld väg till och 
inom Österåsen s:2 (upptagsplats vid Edset för Österåsens by). Österåsen 
2:99 kommer att ingå iNaturreservatet. 

Den rätt till vägen som ti llkommer Österåsen 3: I rubbas inte av upplåtelsen 
enligt denna överenskommelse utan far utövas oförändrat. 

U PP LÅTELSE AV Till förmån för Ragunda Österåsen 2:99 upplåter Vattenfall följande rätt att 
RÄTT TI LL VÅG MM belasta Ragunda Österåsen 3: I: 

Rätt att använda befintlig väg som på karta i bilaga I markerats med litt A, 
sträcka a-b, som underhålls av Vattenfall. 

Rätt att iståndsätta, underhålla och använda befintlig väg som på karta i 
bilaga I. markerats med litt A, sträcka b•c. 

Upplåten väg skall användas d_els för allmänhetens tiUträde till naturreser
vatet och dels för tillträde till naturreservatet i samband med tillsyn och 
skötse I ti Il naturre.servatet. 

ERSÄTTNING Någon ersättning skall inte betalas för upplåtelsen. 

ÖVRIGT Naturvårdsverket bekostar underhåll av vägen endast för naturreservatets 
behov. Vattenfall svarar för eventuella vägskador som kan uppstå till följd 
av trafik knuten till Österåsen 3: 1. 

Detta dokument har vidinw.rats ~J,,ktroniskl av Ulric11 Car/ström Sid: l /3 Ök Osterasen 3_ 1 



FÖRRÄTTNI NG Vattenfall medger att staten genom Naturvårdsverket ansöker om 
förrättning enligt denna överenskommelse, samt att Lantmäteriet meddelar 
beslut om upplåtelse av den överenskomna rätten till väg. 

Staten genom Naturvårdsverket svarar för samtliga förrättningskostnader 
förenade med denna överenskommelse. 

ANTAL Denna överenskommelse har upprättats i tre likalydande exemplar varav 
AVTALSEX EM PLAR parterna tar var sitt och ett inges till Lantmäteriet. 

Ort/datum /<lff{f~ tfj ;< ~ CS,c..,.n..,,, 2 ¼-1 > 
För Naturvårdsverket, Ragunda Österåsen 2:99 j/, fih./ Z. ~~J.__~
/ 1f//lAµ1rL 

Ort/datum: 

för Yattenfall Lndalsälven AB, Österåsen 3: l för Vattenfall lndalsälven AB, Österåsen 3: 1 

Fotostatkopians ovarensstämmelso 
med originalet bestyrkas I tjänsten 

~~~ 

Detta dohtm,'111 hl)r vidimerats ,~lektnmiskt av Ulric11 Car/ström Sid : 7./3 Ok Oslerasen 3_1 
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Teckenförklaring 

0 Revabergets reservatsförslag 
a-b underhålls av Vattenfall 
b-c underhålls av Naturvårdsverket 
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- Väg för servitut Skala 1:20 000 

Detta dokum,'111 har v idim,'l'ats e_Je_ktroni<,kl av Ulric11 Car/ström Sid: 3/3 
Topografiska we'bkartan © Lantmäteriet 



LANTMÄTERIET Aktbilaga 1 
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Kallelse 
2014-03-21 
Ärendenummer 

Z14166 
Förrättningslantmätare 

Marie Adolfsson 

<<FirmaTitel>> 
«Namn,> «coAdress» 
«Utdelningsadress» 
« Extrafält» 
<<Postadress» 

« Fastighet» 

Ärende Anläggningsförrättning för inrättande av gemensamhetsanl.äggning 
för väg, berörande Österåsen 2:99 mfl 

Kommun: Sundsvall, Ragunda Län: Väste rnorrland, 
Jämtland 

Kallelse 

Dag och tid 

Plats 

Att behandla 

Information om 
förrättningen 

Viktiga 
upplysningar 

Som sakägare kallas Ni till lantmäterisammanträde. 

Fredag 11 april 2014 Kl 10.00 

Älggårdsbergets konferens, Skogsvägen 18 i Btspgården 

Vid sammanträdet kommer följande att behandlas: 
• Genomgång av inkommen ansökan 

• information om lantmäteri- och anläggningsförrättning 

• genomgång av vilken vägsträcka som ska ingå i en 
gemensamhetsanläggning 

• genomgång av vilka fastigheter, eller del av fastigheter, som har 
användning av vägen 

• utformning av båtnadsområde 

• vilken standard anläggningen ska ha, eventuell upprustning 

• överläggningar 

• information om förrättningens fortsättning. 

Naturvårdsverket har ansökt om bildande av gemensamhets
anläggning för väg från HöUeforsen till blivande Revabergets 
naturreservat. 

Vid frågor kontakta förrättningslantmätare Marie Adolfsson, 
telefon 063-14 10 24. 

Fullmakt 

Kan Ni inte själv närvara v id sammanträdet kan Ni sända ett ombud. 

Lantmäteriet Lantmäteriet Box 366 831 25 Östersund 
Besök: Kyrkgata:n 76 Telefon växel:. 0771-63 63 63 Internet : marie.adolfsson.@lm .se Fax: 063-14 10 30 

Telefon direkt : 063-14 10 24 E-post: marie.adolfsson@lm .se 

mailto:marie.adolfsson@lm.se
mailto:marie.adolfsson.@lm.se


Lantmäteriet 
Z14166 

2014-03-21 Aktbilaga 1 
Sida 2 

Blankett för fullmakt bifogas. 

Ombud och företrädare ska ha dokumentation med sig som styrker 
ombudets/företrädarens behörighet, tex. fullmakt, registrerings bevis 
eller bouppteckning. 

Uppgiftsskyldighet mm 

Ni är skyldig att lämna uppgifter om vilka som har rätt att använda 
den del av fastigheten som berörs av förrättningen, tex. arrendatorer 
eller servitutshavare. Om Ni inte lämnar sådana uppgifter kan Ni bli 
skadeståndsskyldig mot rättighetshavaren. 

Om Ni inte kommer till sammanträdet kan ärendet ändå avgöras. 

Om den som sökt förrättningen inte kommer till sammanträdet kan 
hela förrättningen inställas. 



Lantmäteriet 2014-03-21 Aktbilaga 1 
214166 Sida 3 

Fullmakt 

Ärende AnJäggnjngsförrättning för inrättande av gemensamhetsanläggning 
Z14166 för väg, berörande Österåsen 2:99 mfl 

Kommun: Sundsvall, Ragunda Län: Västernorrland, 
Jämtland 

Ombud 
Ombudets namn 

Adress 

Postnummer och postadress 

Telefonnummer IPersonnummer 

Fullmakten gäller rätt att (stryk det som inte ska gälla!) 
• företräda mig vid sammanträdet Fredag 11 april 2014. 

• företräda mig vid hela förrättningen. 

Ombudet har rätt att för min räkning (stryk det som inte ska gälla!) 
• ingå överenskommelser. 

• godkänna förrättningsbeslut. 

Fullmaktsgivare 
Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 
«Namnfört» 
Fastighetsbeteckning 
«Fastighet» 



Kungörelse 
Lantmäteriförrättning 
Kända· och okända 
sakägare kallas till 
lantmäterisammanträde 
enligt anläggningslagen 
fredagen den 11 april 2014 
kl 10:00 på Älggårdsbergets 
konferens. Förrättningen 
avser bildande av 
·gemensamhetsanläggning. 
De som s.öks för delgivning 
är fastighetsägare och 
anläggningar som berörs_ av 
väg längs lndalsälven frlin 
Hölleforsen till Revaberget 
samt delägare i Ragunda 
Österåsen s:2. Personlig 
kallelse sänds till kända 
sakägare. 
Upplysningqr lämnas av 
Marie Adolfsson, 
tfn 063-14 10 24. 

LANTMÅTERIET 

Kungörelse 
Kungörelse 

I 
Lantm_iitltriförrättn"ing 
Kän~~1och okända -
sa~ägare kaUas till 
lantmäterisammanträde 
enligt anläggningslagen 
fredagen de"!.11 april 2014 
kl 10:00 på Alggårdsbergets 
konferens. Förrättningen 
avser bildande av 
gemensamhetsanläggning. 
De som söks för delgivning 
är fastighetsägare och 
anläggningar som berörs av 
väg längs ln_dalsälven från 
Hölleforsen till Revaberget 
samt delägare i Ragunda 
Österåsen s:2. Personlig 
kallelse sänds till kända 
sakägare. 
Upplysningar lämnas av 
Marie Adolfsson, 
tfn 063-14 10 24. 

LANTMÄTERIET 

Detta d okument har vidimerats elektroniskt av Marie A dolfsson Sid: 1/ 1 



Aktbilaga DAl 
Sida 1 

LAN T MÄ T ER IET 

Dagboksblad 

Ärendenummer 

2 14166 

Ärende Rätt till väg enligt 49 § anläggningslagen till Revabergets 
naturreservat 

Kommun: Ragunda Län: Jämtland 

Datum Anteckning Aktbilaga Signatur 

2014-02-26 Ansökan inkommen. (Infört i dagboken 2014-02,27) Al Arma-Ka,r il1 
Sjöblom 

2014-02-27 Ärendet upplagt. 
Anna-Karin 
Sjöblom 

2014-03· 04 Skickat BekräfteJse av ansökan till sökanden 
Naturvårdsverket+ fk till Ragunda BoMN och Carl-
Johan v\1ikström, NVE Länsstyrelsen Z-län 

A1ma-Kari:n 
Sjöblom 

2014-03-04 Skickat Meddelande om begärd förrättning till 
angränsande fastighetsägare med en Kopia av 
Ansökan och broschyr om GemensamhetsanJäggning 

Anna-Karin 
Sjöblom 

2014-03-10 Delgivningskvitto inkommit från KjeJJ-Åke 
Söderström 

Anna•Kartn 
Sjöblom 

2014-03-12 Delgivningskvitto inkomntit från Bengt Paul Jonsson 
och Göran Westberg 

Anna-Karin 
Sjöblom 

2014-03-14 Delgivningskvitto inkommit från Inger Nordstrand-
Eriksson 

A:n.na-Ka,r.il1 
Sjöblom 

2014-03-19 Delgivningskvi.tto inkommit från Vattenfall 
lndalsälven AB 

Anna°Kar.il1 
Sjöblom 

2014-03-20 Tel till Carl-Johan Vikström länsstyrelsen, 
naturreservat beräknas vara klart till hösten. 

M arie 
Adolisson 

2014-03-20 Karta köp/intrång från 1st 
M<\r ie 
Aclolfsson 

2014-03-21 KaHeJse till kända sakägare, utskick genom e-brev. 1 
Marie 
Aclolfsson 

2014-03-21 Lantmäteriet beslutar att delgivning av kalJelse till 
sammanträde 2014-04-11 till kända och okända 
sakägare, för bildande av gemensamhetsanläggning, 
ska ske genom kungörelsedelgivning i 
Östersundsposten, Länstidningen samt Post och 

2 
Mari.e 
Adolfsson 



Lantmäteriet Aktbilaga DA1 
Z14166 Sida 2 

Datum Anteckning Aktbilaga Signatur 

Inrikes tidningar. 

2014-03-24 Handhngar kring bildande av naturreservat, samt 
sammanställningar av vattendomar 

Marie 
Adolfsson 

2014-03-25 Delgivningskvitto inkommit frän SCA 
A1tna-Karin 
Sjöblom 

2014-03-25 E-post från lst med synpunkter kring hur vägen 
behöver åtgärdas. 

Marie 
Adolfsson 

2014-03-25 KungörelsedeJgivning 
Marie 
Adolisson 

2014-04-02 Delgivn.ingskvitto inkommit från Nils Gunnar Juto 
Arn1a-Kari11 
Sjöblom 

2014-04-11 Sammanträde PRl 
Ma rie 
Adolfsson 

2014-07-03 Nytt yrkande inkommit, rätt till väg A2 
Marie 
Adolfsson 

2014-09-30 Tel tiU Rickard Arvidsson, Naturvårdsverket angående 
överenskommelser med fastighetsäx arna angående 
ersättning. Rickard kontaktar Lars strand, Svefa, för 
att titta på avtal med fastighetsägarna. 

Marie 
Adolfsson 

2015-05-28 Skrivelse till delägare i Österåsen s:2 angående 
upplåtelse av servitutsrätt 

SKl 
Marie 
Adolfäson 

2015-06-03 Överenskommelser om rätt till väg inkommit. ÖKl-
ÖKS 

Ul.rir.<1 
Carlslröm 

2015-06-03 Fullmakt från Vattenfall för Anneli Jönsson, Lill 
\Vikl w1d och Anna Östlund 

3 
Ul_rica 
Carlström 

2015-06-22 Tel till Per Staverfe]dt, Naturvårdsverket, inget 
servitut behövs på NVs egen fastighet, Boda 6:83. 

Marie 
Adolfsson 

2015-06-23 Det fastighetsrä.ttsliga innehållet har kvalitetsgranskats 
Eva Nurdin 

2015-06-23 Förändringar i fastighetsregistrets textdel har 
kvahtetsgranskats 

Eva Nordin 

2015-06-23 Förändringar i fastighetsregistrets kartdel har 
kvalitetsgranskats 

Eva Nordin 

2015-06-24 Beslut taget. (Infört i dagboken 2015-06-24). K.Al, 
BEl, PR2 

Ma.rie 
Adolfsson 



Lantmäteriet Aktbilaga DA1 
Z14166 Sida 3 

Datum Anteckning Aktbilaga Signatur 

2015-06-24 Underrättelse om avslutad förrättning till sakägare och 
kommun. 

Mach! 
Adolfsson 

2015-07~27 Beslut registrerade i fastighetsregistret 2015-07-28. 
Automatisk 
anteck11illg 

2015-07~28 Ärende 214166 är infört i registerkartan 
Eva Nordin 
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