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Plats

Konf.rum 501, 4:e vån Kommunhuset, Sundsgatan 29

Tid

Torsdagen den 10 september, 2015 Kl: 13:30-14:00

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Utsedd att justera

Peter Göthblad (FP)

Paragrafer

§ 51-52

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

............................................................................................
Birgitta Andersson

..........................................................................................
Benny Augustsson (S)

Justerande

.............................................................................................
Anders Wiklund (MP)
_____________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Fastighetsutskottet
2015-09-10

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
utdragsbestyrkande

Fastighetsenheten, Sundsgatan 29,
Vänersborg

........................................................................
Wanda Gårdehall
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Närvarolista
Beslutande
Benny Augustsson (S) ordf.
Peter Göthblad ( FP) 1:e vice ordf.
Anders Wiklund (MP)

Tjänstgör för

Övriga deltagare
Sophia Vikström, förvaltningschef, Förhindrad
Gunnar Björklund, fastighetschef
Maria Wagerland mark- och exploateringsingenjör
Birgitta Andersson, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid

§ 51

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare

4

§ 52

Fiberdragningar i kommunal mark, ej allmän platsmark

5
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SBN 2015/1

Tjänstgörande ledamöter samt val av justerare
Ordförande Benny Augustsson (S) öppnar sammanträdet och Anders Wiklund (MP)
utses att jämte ordföranden justera protokollet.
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SBN 2015/165

Fiberdragningar i kommunal mark, ej allmän platsmark
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsingenjören redogör för ärendet.
När ledningar av olika typer förläggs i kommunal mark så värderas intrånget efter den
beräknade marknadsvärdeminskningen som ledningen medför.
Detta på grund av att ledningen medför något minskad rådighet i det aktuella området.
Värderingen baseras på expropriationslagens regler.
Fastighetsutskottet beslutade 2015-09-02, § 46 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram underlag för beslut till nästa fastighetsutskott.

Fastighetsutskottet beslutar
att följande ska gälla i kommunal mark som inte är allmän platsmark:
1. Ingen ersättning ska krävas för markupplåtelse gällande fiber.
2. Återställning och de kostnader som detta medför ska den som drar fiber ansvara för.
Detta ska gälla alla som önskar fiber, både kommersiella företag och ideella föreningar.
_____________

Protokollsutdrag:
Mark- och exploateringsingenjör
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