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Vad gör vi här?

• Det viktigaste för dagen är att markägare får ställa frågor till 
föreningen (och dess entreprenörer).

• Föreningen skall beskriva hur arbetet har gått att förlägga 
slang även om det inte är helt färdigt.
Markägare berättar sin uppfattning.

• Förändring i markavtal.
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Orsaker till överhoppade avsnitt:
• Tjäle i vägar  (var på gång att släppa)
• Tryckningar  (pågår)
• Borrningar   (startar i närtid)
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Problem utmed vägen: Lilla Klåvasten
• Nedplöjd slang med varierande djup

Upptäcktes av markägare då åtgärdande av 
sönderplöjd dränering skulle lagas och ny läggas.

• Vad har gjorts?
Mätning djup med cirka 5 meters mellanrum för att 
klarlägga djup utmed hela sträckan.
Åtgärdande av felaktigheter.
Ny mätning efter återfyllnad.
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Problem utmed vägen: Jordvärme
• På 2 platser är jordvärmeslang sönderkörd.

• Vad har gjorts?
Rörmokare har lagat och återfyllt system.
En plats hade långvariga problem med luftning av 
systemet.



Problem utmed vägen: Avlopp
• På ett par platser har avlopp körts sönder.

• Vad har gjorts?
Lagning med rör och fyllning med grus.



Problem utmed vägen: Dräneringar 
• På några ställen är det känt att dränering körts sönder.
• Vad har gjorts?

Lagning med rör och fyllning med grus.

 I några fall är det först markägare som upptäckt problemet.
 I andra fall har grävaren påkallat uppmärksamhet.
 I något fall är det även så att markägaren inte vetat om att 

arbetet varit på väg utan upptäckt det i samband med 
friläggning av sönderkörd dränering.



Problem utmed vägen: Grusvägar
• Beroende på väder har problemen med grusvägar 

varierat mycket: Från inga problem till stora 
problem med sättningar och mjuka spår.

• Vad har gjorts?
Fyllning med grus.

• Vad kommer göras?



Finns det problem kvar? 
• Troligen
• Omfattning: Okänd
• Vad skall jag som markägare göra om jag misstänker 

att en dränering är skadad?
 5 års garanti på utförd förläggning

• Sättning i vägar?
• Granplanteringen behöver kompletteras?
• Höstsådd förstörd utmed kanalisation?



Förändring i markavtal
9. FÖRTYDLIGANDEN OCH TILLÄGG

9.1 Fastighetsägaren är ansvarsfri från alla skador på fiberkabeln, om kabeln skadas vid 

normalt brukande typ plöjning, kultivering och alvluckring (ned till 60 cm från 

ursprunglig marknivå) m.m. 

9.2 Avser fastighetsägaren uppföra byggnad, bygga gödselbehållare eller liknande skall 

ledningsägaren flytta på fiberkabeln till lämplig plats. Platsen diskuteras så båda parter 

blir nöjda. Kostnaden för flyttningen står ledningsägaren för.

9.3 Har skador uppkommit eller kommer skador att uppstå p.g.a. nedgrävning fiberkabel 

skall fastighetsägaren ersättas för dessa. Skador på täckdikning skall dessa åtgärdas 

omgående utan att fastighetsägaren drabbas ekonomiskt eller praktiskt.



När åtgärdas avtalen?

• I samband med att kartor för dragningen distribueras 
kommer tillägget till avtalet bifogas.


