LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

HANDLINGAR

Göteborgs kommun
Upprättade år

Ärendenummer

2012

0116974

Ärende

Avstyckning och anläggningsåtgärd
berörande Lorensberg 11:6
LMdnr: 11/1043
Kommun

Göteborg
Län

Västra Götaland

Till akten hör
band
numrerade sidor
inneliggande kartor
andra kartor

1480K-2012F84

Lantmaterimyncligheten
Göteborgs kommun
Sida 1 (11)
Aktbilaga BE1
Akt 1480K-2012F84

Beskrivning

Förrättningen är registrerad
Registreringsdatum

2012-05-14
Ärendenummer
0116974

LO

-us 14(

Förrättningslantmätare

Daniel Johansson
Ärende

/7.

Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Lorensberg 11:6
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Åtgärdsordning i
förrättningen

Västra Götaland

•Avstyckning
•Anläggningsåtgärd
Beteckning för nybildad fastighet/samfällighet/
gemensamhetsanläggning är preliminär och gäller
först
sedan förrättningen registrerats i fastighetsregistret.
LORENSBERG 11:6
Kb Viktor R.Gatan 20, lagfaren ägare
Fig
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Avstår till Lorensberg 11:14
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Ägarlägenhet

Avstår till Lorensberg s:3
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1310 kvm

Lorensberg 11:6 avregistreras
LORENSBERG 11:9, ny
ägarlägenhetsfastighet
Kb Viktor R.Gatan 20, lagfaren ägare
Ägarlägenhetsinformation
Boarea: 62 kvm
Våningsplan 1
Urholkar Lorensberg s:3

Lantmäterimyndigheten
Göteborgs kommun

Avstyckning

2012-05-14

Erhåller ett tredimentionellt utrymme från
Lorensberg 11:6 (numer Lorensberg s:3) i del
av byggnad enligt karta, ritning och verbal
gränsdragningsbeskrivning, se aktbilaga
KM, ÖV1 och BE2.

Sida 2
Akt 1480K-2012F84

fig 1 Ägarlägenhet

Andel i samfällighet
Erhåller andel i nybildad samfällighet
Lorensberg s:3
Andel i Lorensberg s:3 efter förrättningen

62

Nytt servitut: 1480K-2012F84.10
Ändamål: Ledningar och ventilation
Rätt till utrymme för att bibehålla, underhålla
och förnya el- och optoledningar från el-plint
i teknikrum via förrådsstegar och samfällda
schakter fram till el-plint i ägarlägenhet.
Servitutet säkrar även motsvarande rättighet
för enskild ventilationsanläggning inom
samfällda schakter och väggar. Innan någon
åtgärd utförs ska samfälligheten underrättas.
Se ritningar, aktbilaga ÖV2
Till förmån för: Lorensberg 11:9
Belastar: Lorensberg s:3
Anläggningsåtgärd

Erhåller andel i nybildade
gemensamhetsanläggningar Krokslätt ga:1215. Se anläggningsbeskrivningar, aktbilaga
BE3
LORENSBERG 11:10, ny fastighet
Kb Viktor R.Gatan 20, lagfaren ägare
Ägarlägenhetsinformation
Boarea: 135 kvm
Våningsplan 1+2
Urholkar Lorensberg s:3

Avstyckning

Erhåller ett tredimentionellt utrymme från
Lorensberg 11:6 (numer Lorensberg s:3) i del
av byggnad enligt karta, ritning och verbal
gränsdragningsbeskrivning, se aktbilaga
KA1, ÖV1 och BE2.

fig 2 Ägarlägenhet

Andel i samfällighet
Erhåller andel i nybildad samfällighet
Lorensberg s:3
Andel i Lorensberg s:3 efter förrättningen
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Lantmäterimyndigheten
Göteborgs kommun

2012-05-14

Sida 3
Akt 1480K-2012F84

Nytt servitut: 1480K-2012F84.1
Ändamål: Förråd
Rätt till utrymme för förråd på plan 1.
Avgränsning i förrådsutrymme sker nedan
ledningsstegar för va-ledningar, värme- och
varmvattenledningar, el- och optoledningar.
Se ritning A40.1-010_LM (svB), aktbilaga
ÖV1.
Till förmån för: Lorensberg 11:10
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.11
Ändamål: Ledningar och ventilation
Rätt till utrymme för att bibehålla, underhålla
och förnya el- och optoledningar från el-plint
i teknikrum via förrådsstegar och samfällda
schakter fram till el-plint i ägarlägenhet.
Servitutet säkrar även motsvarande rättighet
för enskild ventilationsanläggning inom
samfällda schakter och väggar. Innan någon
åtgärd utförs ska samfälligheten underrättas.
Se ritningar, aktbilaga ÖV2
Till förmån för: Lorensberg 11:10
Belastar: Lorensberg s:3
Anläggningsåtgärd

Erhåller andel i

nybildade
gemensamhetsanläggningar Krokslätt ga:1215. Se anläggningsbeskrivningar, aktbilaga
BE3
LORENSBERG 11:11, ny fastighet
Kb Viktor R.Gatan 20, lagfaren ägare
Ägarlägenhetsinformation
Boarea: 113 kvm
Våningsplan 2
Urholkar Lorensberg s:3

Avstyckning

Erhåller ett tredimentionellt utrymme från
Lorensberg 11:6 (numer Lorensberg s:3) i del
av byggnad enligt karta, ritning och verbal
gränsdragningsbeskrivning, se aktbilaga
KA2, ÖV1 och BE2.

fig 3 Ägarlägenhet

Andel i samfällighet
Erhåller andel i nybildad samfällighet
Lorensberg s:3
Andel i Lorensbere s:3 efter förrättningen
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Lantmäterimyndigheten

Göteborgs kommun

2012-05-14

Sida 4
Akt 1480K-2012F84

Nytt servitut: 1480K-2012F84.2
Ändamål: Förråd
Rätt till utrymme för förråd på plan 1.
Avgränsning i förrådsutrymme sker nedan
ledningsstegar för va-ledningar, värme- och
varmvattenledningar, el- och optoledningar.
Se ritning A40.1-010_LM (svC), aktbilaga
ÖV1.
Till förmån för: Lorensberg 11:11
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.12
Ändamål: Ledningar och ventilation
Rätt till utrymme för att bibehålla, underhålla
och förnya el- och optoledningar från el-plint
i teknikrum via förrådsstegar och samfällda
schakter fram till el-plint i ägarlägenhet.
Servitutet säkrar även motsvarande rättighet
för enskild ventilationsanläggning inom
samfällda schakter och väggar. Innan någon
åtgärd utförs ska samfälligheten underrättas.
Se ritningar, aktbilaga ÖV2
Till förmån för: Lorensberg 11:11
Belastar: Lorensberg s:3
Anläggningsåtgärd

Erhåller andel i nybildade
gemensamhetsanläggningar Krokslätt ga:1215. Se anläggningsbeskrivningar, aktbilaga
BE3
LORENSBERG 11:12, ny fastighet
Kb Viktor R.Gatan 20, lagfaren ägare
Ägarlägenhetsinformation
Boarea: 139 kvm
Våningsplan 3+4
Urholkar Lorensberg s:3

Avstyckning

Erhåller ett tredimentionellt utrymme från
Lorensberg 11:6 (numer Lorensberg s:3) i del
av byggnad enligt karta, ritning och verbal
gränsdragningsbeskrivning, se aktbilaga
KA3, ÖV1 och BE2.

fig 4 Ägarlägenhet

Andel i samfällighet
Erhåller andel i nybildad samfällighet
Lorensberg s:3
Andel i T nrensberg- s:3 efter förrättningen
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Lantmäterimyndigheten
Göteborgs kommun

2012-05-14

Sida 5
Akt 1480K-2012F84

Nytt servitut: 1480K-2012F84.3
Ändamål: Förråd
Rätt till utrymme för förråd på plan 1.
Avgränsning i förrådsutrymme sker nedan
ledningsstegar för va-ledningar, värme- och
varmvattenledningar, el- och optoledningar.
Se ritning A40.1-010_LM (svD), aktbilaga
ÖV1.
Till förmån för: Lorensberg 11:12
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.13
Ändamål: Ledningar och ventilation
Rätt till utrymme för att bibehålla, underhålla
och förnya el- och optoledningar från el-plint
i teknikrum via förrådsstegar och samfällda
schakter fram till el-plint i ägarlägenhet.
Servitutet säkrar även motsvarande rättighet
för enskild ventilationsanläggning inom
samfällda schakter och väggar. Innan någon
åtgärd utförs ska samfälligheten underrättas.
Se ritningar, aktbilaga ÖV2
Till förmån för: Lorensberg 11:12
Belastar: Lorensberg s:3
Anläggningsåtgärd

Erhåller andel i nybildade
gemensamhetsanläggningar Krokslätt ga:1215. Se anläggningsbeskrivningar, aktbilaga
BE3
LORENSBERG 11:13, ny fastighet
Kb Viktor R.Gatan 20, lagfaren ägare
Ägarlägenhetsinformation
Boarea: 110 kvm
Våningsplan 3
Urholkar Lorensberg s:3

Avstyckning

Erhåller ett tredimentionellt utrymme från
Lorensberg 11:6 (numer Lorensberg s:3) i del
av byggnad enligt karta, ritning och verbal
gränsdragningsbeskrivning, se aktbilaga
KA3, ÖV1 och BE2.

fig 5 Ägarlägenhet

Andel i samfällighet
Erhåller andel i nybildad samfällighet
Lorensberg s:3
Andel i Lorensberg s:3 efter förrättningen
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Lantmäterimyndigheten
Göteborgs kommun

2012-05-14

bida b
Akt 1480K-2012F84

Nytt servitut: 1480K-2012F84.4
Ändamål: Förråd
Rätt till utrymme för förråd på plan 1.
Avgränsning i förrådsutrymme sker nedan
ledningsstegar för va-ledningar, värme- och
varmvattenledningar, el- och optoledningar.
Se ritning A40.1-010_LM (svE), aktbilaga
ÖV1.
Till förmån för: Lorensberg 11:13
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.14
Ändamål: Ledningar och ventilation
Rätt till utrymme för att bibehålla, underhålla
och förnya el- och optoledningar från el-plint
i teknikrum via förrådsstegar och samfällda
schakter fram till el-plint i ägarlägenhet.
Servitutet säkrar även motsvarande rättighet
för enskild ventilationsanläggning inom
samfällda schakter och väggar. Innan någon
åtgärd utförs ska samfälligheten underrättas.
Se ritningar, aktbilaga ÖV2
Till förmån för: Lorensberg 11:13
Belastar: Lorensberg s:3
Anläggningsåtgärd

Erhåller andel i nybildade
gemensamhetsanläggningar Krokslätt ga:1215. Se anläggningsbeskrivningar, aktbilaga
131-7 ,3

Dr.)

LORENSBERG 11:14, ny fastighet
Kb Viktor R.Gatan 20, lagfaren ägare
Ägarlägenhetsinformation
Boarea: 112 kvm
Våningsplan 4
Urholkar Lorensberg s:3
Avstyckning

Erhåller ett tredimentionellt utrymme från
Lorensberg 11:6 (numer Lorensberg s:3) i del
av byggnad enligt karta, ritning och verbal
gränsdragningsbeskrivning, se aktbilaga
KA4, ÖV1 och BE2.

fig 6 Ägarlägenhet

Andel i samfällighet
Erhåller andel i nybildad samfällighet
Lorensberg s:3
Andel i Lorensberg s:3 efter förrättningen
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Lantmäterimyndigheten
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Sida 7
Akt 1480K-2012F84

Nytt servitut: 1480K-2012F84.5
Ändamål: Förråd
Rätt till utrymme för förråd på plan 1.
Avgränsning i förrådsutrymme sker nedan
ledningsstegar för va-ledningar, värme- och
varmvattenledningar, el- och optoledningar.
Se ritning A40.1-010_LM (svF), aktbilaga
ÖV1.
Till förmån för: Lorensberg 11:14
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.15
Ändamål: Ledningar och ventilation
Rätt till utrymme för att bibehålla, underhålla
och förnya el- och optoledningar från el-plint
i teknikrum via förrådsstegar och samfällda
schakter fram till el-plint i ägarlägenhet.
Servitutet säkrar även motsvarande rättighet
för enskild ventilationsanläggning inom
samfällda schakter och väggar. Innan någon
åtgärd utförs ska samfälligheten underrättas.
Se ritningar, aktbilaga ÖV2
Till förmån för: Lorensberg 11:14
Belastar: Lorensberg s:3
Anläggningsåtgärd

Erhåller andel i nybildade
gemensamhetsanläggningar Krokslätt ga:1215. Se anläggningsbeskrivningar, aktbilaga
BE3
LORENSBERG S:3, ny samfällighet

Avstyckning

Erhåller från Lorensberg 11:6
Areal enligt fastighetsregistret efter
förrättningen
Ändamål: Ägarlägenhetssamfällighet
I ägarlägenhetssamfälligheten ingår:
Tomtmarken under och runt byggnaden,
byggnadens grundläggning,
byggnadsstommen inklusive bärande väggar
och bjälklag, schakter för enskilda och
gemensamma ledningar samt andra
gemensamma byggnadsdelar som inte ingår i
någon gemensamhetsanläggning.

fig 7

1310 m2
1310 m2

Lantmäterimyndigheten
Göteborgs kommun

2012-05-14

Delägande fastigheter:
Lorensberg 11:9
Lorensberg 11:10
Lorensberg 11:11
Lorensberg 11:12
Lorensberg 11:13
Lorensberg 11:14
Nytt servitut: 1480K-2012F84.1
Ändamål: Förråd
Rätt till utrymme för förråd på plan 1.
Avgränsning i förrådsutrymme sker nedan
ledningsstegar för va-ledningar, värme- och
varmvattenledningar, el- och optoledningar.
Se ritning A40.1-010_LM (svB), aktbilaga
ÖV1.
Till förmån för: Lorensberg 11:10
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.2
Ändamål: Förråd
Rätt till utrymme för förråd på plan 1.
Avgränsning i förrådsutrymme sker nedan
ledningsstegar för va-ledningar, värme- och
varmvattenledningar, el- och optoledningar.
Se ritning A40.1-010 LM (svC), aktbilaga
ÖV1.
Till förmån för: Lorensberg 11:11
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.3
Ändamål: Förråd
Rätt till utrymme för förråd på plan 1.
Avgränsning i förrådsutrymme sker nedan
ledningsstegar för va-ledningar, värme- och
varmvattenledningar, el- och optoledningar.
Se ritning A40.1-010_LM (svD), aktbilaga
ÖV1.
Till förmån för: Lorensberg 11:12
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.4
Ändamål: Förråd
Rätt till utrymme för förråd på plan 1.
Avgränsning i förrådsutrymme sker nedan
ledningsstegar för va-ledningar, värme- och
varmvattenledningar, el- och optoledningar.
Se ritning A40.1-010_LM (svE), aktbilaga
ÖV1.

Sida
Akt 1480K-2012F84
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Lantmäterimyndigheten
Göteborgs kommun

2012-05-14

Till förmån för: Lorensberg 11:13
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.5
Ändamål: Förråd
Rätt till utrymme för förråd på plan 1.
Avgränsning i förrådsutrymme sker nedan
ledningsstegar för va-ledningar, värme- och
varmvattenledningar, el- och optoledningar.
Se ritning A40.1-010_LM (svF), aktbilaga
ÖV1.
Till förmån för: Lorensberg 11:14
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.6
Ändamål: Utrymme
För gemensamhetsanläggningen upplåts
erfoderligt utrymme inom Lorensberg s:3
Till förmån för: Lorensberg ga:12
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.7
Ändamål: Utrymme
För gemensamhetsanläggningen upplåts
erfoderligt utrymme inom Lorensberg s:3
Till förmån för: Lorensberg ga:13
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.8
Ändamål: Utrymme
För gemensamhetsanläggningen upplåts
erfoderligt utrymme inom Lorensberg s:3
Till förmån för: Lorensberg ga:14
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.9
Ändamål: Utrymme
För gemensamhetsanläggningen upplåts
erfoderligt utrymme inom Lorensberg s:3
Till förmån för: Lorensberg ga:15
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.10
Ändamål: Ledningar och ventilation
Rätt till utrymme för att bibehålla, underhålla
och förnya el- och optoledningar från el-plint
i teknikrum via förrådsstegar och samfällda
schakter fram till el-plint i ägarlägenhet.
Servitutet säkrar även motsvarande rättighet

Sida 9
Akt 1480K-2012F84

Lantmäterimyndigheten
Göteborgs kommun

2012-05-14

för enskild ventilationsanläggning inom
samfällda schakter och väggar. Innan någon
åtgärd utförs ska samfälligheten underrättas.
Se ritningar, aktbilaga ÖV2
Till förmån för: Lorensberg 11:9
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.11
Ändamål: Ledningar och ventilation
Rätt till utrymme för att bibehålla, underhålla
och förnya el- och optoledningar från el-plint
i teknikrum via förrådsstegar och samfällda
schakter fram till el-plint i ägarlägenhet.
Servitutet säkrar även motsvarande rättighet
för enskild ventilationsanläggning inom
samfällda schakter och väggar. Innan någon
åtgärd utförs ska samfälligheten underrättas.
Se ritningar, aktbilaga ÖV2.
Till förmån för: Lorensberg 11:10
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.12
Ändamål: Ledningar och ventilation
Rätt till utrymme för att bibehålla, underhålla
och förnya el- och optoledningar från el-plint
i teknikrum via förrådsstegar och samfällda
schakter fram till el-plint i ägarlägenhet.
Servitutet säkrar även motsvarande rättighet
för enskild ventilationsanläggning inom
samfällda schakter och väggar. Innan någon
åtgärd utförs ska samfälligheten underrättas.
Se ritningar, aktbilaga ÖV2
Till förmån för: Lorensberg 11:11
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.13
Ändamål: Ledningar och ventilation
Rätt till utrymme för att bibehålla, underhålla
och förnya el- och optoledningar från el-plint
i teknikrum via förrådsstegar och samfällda
schakter fram till el-plint i ägarlägenhet.
Servitutet säkrar även motsvarande rättighet
för enskild ventilationsanläggning inom
samfällda schakter och väggar. Innan någon
åtgärd utförs ska samfälligheten underrättas.
Se ritningar, aktbilaga ÖV2
Till förmån för: Lorensberg 11:12
Belastar: Lorensberg s:3

Sida lu

Akt 1480K-2012F84

Lantmäterimyndigheten
Göteborgs kommun

2012-05-14

Nytt servitut: 1480K-2012F84.14
Ändamål: Ledningar och ventilation
Rätt till utrymme för att bibehålla, underhålla
och förnya el- och optoledningar från el-plint
i teknikrum via förrådsstegar och samfällda
schakter fram till el-plint i ägarlägenhet.
Servitutet säkrar även motsvarande rättighet
för enskild ventilationsanläggning inom
samfällda schakter och väggar. Innan någon
åtgärd utförs ska samfälligheten underrättas.
Se ritningar, aktbilaga ÖV2.
Till förmån för: Lorensberg 11:13
Belastar: Lorensberg s:3
Nytt servitut: 1480K-2012F84.15
Ändamål: Ledningar och ventilation
Rätt till utrymme för att bibehålla, underhålla
och förnya el- och optoledningar från el-plint
i teknikrum via förrådsstegar och samfällda
schakter fram till el-plint i ägarlägenhet.
Servitutet säkrar även motsvarande rättighet
för enskild ventilationsanläggning inom
samfällda schakter och väggar. Innan någon
åtgärd utförs ska samfälligheten underrättas.
Se ritningar, aktbilaga ÖV2
Till förmån för: Lorensberg 11:14
Belastar: Lorensberg s:3

Daniel Johansson

Sida 11
Akt 1480K-2012F84
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Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Lorensberg 11:6
Göteborgs kommun

Åtgärdsordning i
förrättningen

Västra Götaland

• Avstyckning

•Anläggningsåtgärd

Fastigheter

LORENSBERG 11:9-14
Ägarlägenhetsfastigheterna Lorensberg 11:9-14 är
belägna inom en (1) befintlig byggnad. De urholkar
samfälligheten Lorensberg s:3.
Ägarlägenheternas gränser mot samfälligheten
Lorensberg s:3 går på följande sätt.
Följande ingår i ägarlägenhetsfastigheterna:
Golv: Ytskiktet (golvbeläggningar) med därtill
hörande underliggande skikt ner till bärande
bjälklag inklusive fuktspärr i förekommande fall.
Innertak: Innertak och infästning av innertak samt
ovanliggande skikt upp till bärande bjälklag.
Yttervägg: Ytskikt och underlag för ytskikt fram till
råstomme. Enskilda ventilationsanordningar ingår.
Bärande innerväggar och vägg mot grannar:
Ytskikt och underlag för ytskikt fram till råstomme
samt utrymme för dörröppningar och liknande
utrymmen som finns i bärande vägg. I
våtutrymmen mot bärande vägg ingår fuktspärren.
Övriga innerväggar: Ingår i sin helhet.
Eldstäder: Öppen spis (igensatt) ingår i Lorensberg
11:9, braskamin ingår i Lorensberg 11:10, öppen
spis ingår i Lorensberg 11:11, braskamin ingår i

Lantmäterimyndigheten
Göteborgs kommun

2012-05-14

Lorensberg 11:12, Kakelugn ingår i Lorensberg
11:13 och braskamin ingår i Lorensberg 11:14.
Avgränsning mot gemensamma schakter följer
gränsdragningen i tak respektive vägg för
respektive ägarlägenhet.
Fönster: Fönster inklusive karmar, smygar och
foder ingår i sin helhet.
Anm 1. Detaljplanens bestämmelser säkerställer
utformning av fönster vid eventuellt utbyte.
Dörrar: Ytterdörr till lägenheterna, balkongdörr
(även fransk balkongdörr) och innerdörrar, i
samtliga fall inklusive karmar, smygar, foder,
beslag och eventuella lås.
Anm 2. Detaljplanens bestämmelse säkerställer
utformning av balkongdörrar vid eventuellt utbyte.
Balkonger: Balkonger fram till stenräcke och
betongkonstruktioner, för franska balkonger räcke.
Ytskiktet ingår. Övre gräns för balkongutrymmet
begränsas av ovankant balkongens dörrparti.
Uteplatser: Undre gräns för Lorensberg 11:10-11
uteplatser mot underliggande teknik- och miljörum
är ca +52,00 d v s ca 40 cm ovan tätskiktet till dessa
rum. Undre gräns för Lorensberg 11:10 uteplats i
öster är ca +48,40. Övre gräns för uteplatserna
begränsas av ovankant dörrparti.
Ägarna till dessa uteplatser får inte förfara så att
skada uppkommer på underliggande tätskikt.
Anm 3. Generellt gäller: Med anledning av byggnadens
kulturhistoriska värde- säkerställt med Q-bestämmelse i
detaljplanen- ska tomtanläggningar, yttre delar av
byggnaden, ursprungliga invändiga detaljer samt
invändiga detaljer med ursprunglig karaktär bevaras.

pcla 2
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Boarea och biarea för ägarlägenhetsfastigheterna:
Boarea
Lorensberg 11:9
Lorensberg 11:10
Lorensberg 11:11
Lorensberg 11:12
Lorensberg 11:13
Lorensberg 11:14

Biarea

0 kvm
62 kvm
135 kvm 33 kvm
113 kvm 29 kvm
139 kvm
0 kvm
110 kvm
5 kvm
112 kvm
0 kvm

Uppmätning av ytorna har gjorts av sökanden.
För avgränsning mellan ägarlägenheterna och
vissa av gemensamhetsanläggningarna se
aktbilaga, BE3.

Da iel Johansson

Lantmäterimyndigheten
Göteborgs kommun

Sida 1 (6)
Aktbilaga BE3
Akt 1480K-2012F84

Beskrivning
gemensamhetsanläggningar
2012-05-10

Förrättningen är registrerad
Registreringsdatum

10'z-6-z'

Ärendenummer

0116974
Förrättningslantmätare

Daniel Johansson
Ärende

Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Lorensberg 11:6
Göteborgs kommun

Västra Götaland

Beteckning för nybildad gemensamhetsanläggning är
preliminär och gäller först sedan förrättningen registrerats i
fastighetsregistret.

LORENSBERG GA:12, ny
gemensamhetsanläggning
Anläggningsåtgärd

Ändamål: Utvändiga delar av byggnaden och
invändiga utrymmen.
Gemensamhetsanläggningen ska inrättas och bestå
av:
1. Utvändiga delar av byggnaden
Dräneringssystem, ytterfasader, balkonger med
pelare och konstruktioner, franska balkonger,
yttertak, hängrännor och stuprör, skorstenar,
ventilationsrör och ventilationshuvar på taket.
Ytterdörrar till gemensamma utrymmen,
balkongdörrar, fönster och fönsterluckor som inte
tillhör respektive ägarlägenhet. Se aktbilaga ÖV1,
ritningar: A40.2-001_LM, A40.2-011 — 014_LM och
M-50.1-01
2. Invändiga utrymmen
Entr, entréhall och övriga hallar, gång till förråd,
trappor och gemensamt förråd (teknikrum 002 och
miljörum med sophantering 001 ingår i
gemensamhetsanläggning ga:15). Se aktbilaga ÖV1,
ritningar: A40.1-001_LM och A40.1-010--040_LM.
Deltagande fastigheter
Lorensberg 11:9-14.
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Fastigheterna utgör en samfällighet för
anläggningens utförande och drift.
Upplåtet utrymme
För anläggningen upplåtes utrymme för inom
Lorensberg s:3.
Till förmån för: Anläggningssamfälligheten (de
deltagande fastigheterna).
Tidpunkt för utförande
Anläggningen ska vara utförd senast 2 år efter det
att anläggningsbeslutet och ersättningsbeslutet
vunnit laga kraft.
Andelstal:
Kostnaderna för anläggningens utförande och drift
ska fördelas efter respektive ägarlägenhetsfastighet
boarea (BOA) enligt följande andelstal:
Fastighet

Andelstal

Lorensberg 11:9
Lorensberg 11:10
Lorensberg 11:11
Lorensberg 11:12
Lorensberg 11:13
Lorensberg 11:14

62
135
113
139
110
112

Summa andelstal:

671

LORENSBERG GA:13, ny
gemensamhetsanläggning
Anläggningsåtgärd Ändamål: Hissanläggning
Gemensamhetsanläggningen ska inrättas och bestå
av:
Hissanläggning inklusive hisskorg, hissmaskinrum
och hissutrymme. Se aktbilaga ÖV1, ritningar:
A40.1-010--040 LM.
Deltagande fastigheter
Lorensberg 11:10-14. Fastigheterna utgör en
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samfällighet för anläggningens utförande och drift.
Upplåtet utrymme
För anläggningen upplåtes utrymme för inom
Lorensberg s:3.
Till förmån för: Anläggningssamfälligheten (de
deltagande fastigheterna).
Tidpunkt för utförande
Anläggningen ska vara utförd senast 2 år efter det
att anläggningsbeslutet och ersättningsbeslutet
vunnit laga kraft.
Andelstal:
Kostnaderna för anläggningens utförande och drift
ska fördelas lika mellan respektive
ägarlägenhetsfastighet.
Fastighet
Lorensberg 11:10
Lorensberg 11:11
Lorensberg 11:12
Lorensberg 11:13
Lorensberg 11:14

Andelstal
1
1
1
1
1

Summa andelstal:

LORENSBERG GA:14, ny
gemensamhetsanläggning
Anläggningsåtgärd

Ändamål: Tomtanläggningar
Gemensamhetsanläggningen ska inrättas och bestå
av:
All gemensam tomtmark inklusive biluppställning,
cykelparkering, förrådsbyggnad, murar och
terrasser, trappor, grindar med låsanordningar,
gräsytor och planteringar. Se aktbilaga ÖV1,
ritningar: A01.1-010_LM och L-16.1-01.
Deltagande fastigheter
Lorensberg 11:9-14

Lantmäterimyndigheten
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Fastigheterna utgör en samfällighet för
anläggningens utförande och drift.
Upplåtet utrymme
För anläggningen upplåtes utrymme för inom
Lorensberg s:3.
Till förmån för: Anläggningssamfälligheten (de
deltagande fastigheterna).
Tidpunkt för utförande
Anläggningen ska vara utförd senast 2 år efter det
att anläggningsbeslutet och ersättningsbeslutet
vunnit laga kraft.
Andelstal:
Kostnaderna för anläggningens utförande och drift
ska fördelas lika mellan respektive
ägarlägenhetsfastighet.
Fastighet
Lorensberg 11:9
Lorensberg 11:10
Lorensberg 11:11
Lorensberg 11:12
Lorensberg 11:13
Lorensbere 11:14

Andelstal
1
1
1
1
1
1

Summa andelstal:

LORENSBERG GA:15, ny
gemensamhetsanläggning
Anläggningsåtgärd

Ändamål: Tekniska installationer
Gemensamhetsanläggningen ska inrättas och bestå
av:
1. Miljörum 001 inklusive sopphanteringssystem
och teknikrum 002. Se aktbilaga ÖV1, ritningar:
A40.1-010 LM, A40.2-012 LM och V59.6-001.
2. Kallvattenledning (KV) Inkommande från
förbindelsepunkten i gränsen mot Viktor
Rydbergsgatan, fram via huvudvattenmätare i
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teknikrummet, och därifrån ledningar ut till varje
ägarlägenhetsfastighet. Gräns mot enskild
ägarlägenhetsfastighet går omedelbart efter första
avstängningsventil i inkommande ledning.
Huvudvattenmätaren tillhör Göteborgs kommun.
Ingen separat mätning sker av
ägarlägenhetsfastigheternas enskilda förbrukning.
Se aktbilaga ÖV1, ritningar: M-50.1-01, V50.6-001,
V50.8-001.
3. Spillvattenledningar (S) Spillvattnet leds via 2
interna stammar i schakter inom samfälligheten s:3
och går ihop under bottenbjälklagret. Därifrån i
gemensam ledning ut till kommunens
förbindelsepunkt i Viktor Rydbergsgatan
(samfälligheten s:3 nordvästra hörn). Gräns mot
enskild ägarlägenhetsfastighet går direkt under
golvbrunn. Se aktbilga ÖV1, ritningar: M50.1-01,
V50.6-001 och V50.1-000.
(Dagvattenledningar ingår i ga:12).
4. Vattenburen värmeanläggning inom teknikrum
inklusive ledningar inom byggnad. Göteborg
Energi levererar fjärrvärme via egen serviceledning
från Vikor Rydbergsgatan fram till ventil före
gemensam undercentral i teknikrummet 002. I
undercentralen fördelas värmen dels via gemensam
värmeväxlare för varmvatten (VV), dels via
gemensam värmeväxlare för värme sekundär (VS)
och vidare ut till respektive ägarlägenhetsfastighet.
Gräns mot enskild ägarlägenhetsfastighet går
omedelbart efter första avstängningsventil i
inkommande VV-ledning. Uppvärmning av
ägarlägenheterna sker via värme sekundär VS
huvudsakligen genom vattenburen golvvärme. I
vissa rum sker uppvärmning via
radiatorer/konvektorer. Alla VS-ledningar samt
radiatorer/konvektorer ingår. Ingen separat
mätning sker av ägarlägenhetsfastigheternas
enskilda förbrukning. Se aktbilaga ÖV1, ritningar:
M-50.1-01, V50.6-001 och V50.8-001.
5. Porttelefonisystem. Systemet är gemensamt även
inom respektive ägarlägenhetsfastighet.
Deltagande fastigheter
Lorensberg 11:9-14
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Fastigheterna utgör en samfällighet för
anläggningens utförande och drift.
Upplåtet utrymme
För anläggningen upplåtes utrymme för inom
Lorensberg s:3.
Tidpunkt för utförande
Anläggningen ska vara utförd senast 2 år efter det
att anläggningsbeslutet och ersättningsbeslutet
vunnit laga kraft.
Andelstal:
Kostnaderna för anläggningens utförande och drift
ska fördelas lika mellan respektive
ägarlägenhetsfastighet.
För värmeförbrukningen (VS) ska andelstalen
fördelas efter respektive ägarlägenhets boarea
(BOA). Därför utgör denna del en egen sektion för
utförande och drift i gemensamhetsanläggningen
(sektion II).
Fastighet

Andelstal

Sektion II

Lorensberg 11:9
Lorensberg 11:10
Lorensberg 11:11
Lorensberg 11:12
Lorensberg 11:13
Lorensberg 11:14

1
1
1
1
1
1

62
135
113
139
110
112

Summa andelstal:

6

671

aniel Johansson
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Protokoll
2012-05-14
Ärendenummer

0116974 (11/1043)
Förrättningslantmätare

Daniel Johansson
Ärende

Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Lorensberg 11:6
Västra Götaland

Göteborgs kommun
Sammanfattning

Ägarlägenheter (6) avstyckas inom befintlig byggnad på Lorensberg
11:6. Det som återstår av Lorensberg 11:6 därefter avstyckas till
Lorensberg s:3 (en samfällighet för mark under och runt byggnaden
samt de delar av byggnaden som inte urholkas av ägarlägenheterna).
Gemensamhetsanläggningar (4) bildas för utvändiga delar av
byggnaden och invändiga utrymmen, hissanläggning,
tomtanläggningar samt tekniska installationer. Servitut bildas för
förråd samt enskilda ledningar och ventilationssystem. En
samfällighetsförening för att förvalta gemensamhetsanläggningarna
och samfälligheten Lorensberg s:3 kommer att bildas när samtliga
lägenheter är sålda.

Handläggning

Med sammanträde

Sökande och
sakägare

Fastigheter, andel,
ägande

Ägare

Anmärkning

Blivande Lorensberg
11:10, lagfaren ägare

Kb Viktor R.Gatan 20

Sökande

Blivande Lorensberg
11:11, lagfaren ägare
Blivande Lorensberg
11:12, lagfaren ägare
Blivande Lorensberg
11:13, lagfaren ägare
Blivande Lorensberg
11:14, lagfaren ägare
Lorensberg 11:6, lagfaren
ägare
Blivande Lorensberg
11:9, lagfaren ägare
Blivande Lorensberg s:3

Företräds av
Andreas
Ekstrand enligt
fullmakt,
aktbilaga 1.

Lantmäterimyndigheten
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Fastighetsbildningslagen (1970:988)
Anläggningslagen (1973:1149)

Yrkande

Ansökan inklusive PM, aktbilaga A.
Yrkandena har underhand preciserats och i vissa fall justerats i
samverkan mellan FLM och Andreas Ekstrand.
Ritningar, aktbilaga ÖV1-2
Intyg på att Villa Beyer inte har använts som bostad de senaste 8 åren,
aktbilaga ÖV3

Överläggningar

På möte 2012-01-24 med Andreas Ekstrand och Åke Persson (biträder)
framkommer att Villa Beyer i princip stått tom sedan 1999 då
dåvarande ägarna gjorde sig av med fastigheten. Den övertogs av
frälsningsarmen som hade fastigheten i sin ägo fram till 2002 då Ernst
Ros&I köpte den, tanken var att göra om den till kontorslokaler.
Andreas styrker sin redogörelse, att fastigheten inte har använts som
bostad de senaste åtta åren, genom att visa upp en lista över
vattenförbrukningen de senaste 20 åren samt en bekräftelse på att
ingen avfallshämtning har utförts under samma period.
Funktionerna ventilation, elkraftförsörjning och fiberkabelanläggning
är enskilda anläggningar för respektive ägarlägenhet och är belägna
inom blivande Lorensberg s:3. Således ska de inte ingå i någon
gemensamhetsanläggning.
Ventilation sker genom självdrag samt mekaniskt frånluft i kök,
badrum och WC både rakt ut och via gemensamma schakter inom
samfällda stommen upp till huvar på taket. Alla fläktar inom
ägarlägenheterna tillhör respektive fastighet.
Elkraftförsörjning levererar Göteborg Energi Nät AB via
serviceledning från Viktor Rydbergsgatan och fram till el-plint i
teknikrummet 002. Härifrån går enskilda el-ledningar in i förråden på
stegar, vidare i schakt in till varje ägarlägenhets egen el-plint med
mätare. I teknikrummet finns en mätare för all inkommande el.
Optokabelanläggning (tele, data och tv) drar fiberoptikleverantören
in från Viktor Rydbergsgatan till teknikrummet 002. Härifrån går
enskilda ledningar parallellt med el- ledningarna in i förråden på
stegar och vidare in till varje ägarlägenhet.

Avstämning på
beslutsdagen

Andreas Ekstrand visar upp fyra köpekontrakt för ägarlägenheterna.
Av kontrakten framgår att köpen fullbordas först när full ersättning
erlagts på tillträdesdagen. Tillträde kommer att ske tidigast i
september. Fram tills dess företräder Ernst Ros61 köparna i samtliga
lantmäterifrågor.
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FLM och Andreas går igenom beslutsdokumenten. Vissa justeringar
görs. En fråga som diskuteras är hur ägarlägenheternas areal
redovisas i dokumentationen och i fastighetsregistret. Normalt
redovisas endast boarea i fastighetsregistret men man skulle även
kunna tänka sig att den totala arealen redovisas d v s även ytan för
balkonger och uteplatser (biarea).
Fastighetsbildning Skäl:

allmänt

De nya ägarlägenhetsfastigheterna är lämpliga för sitt ändamål,
bostad (FBL 3:1)
Stamfastigheten blir en samfällighet för ägarlägenhetsfastigheterna
och är lämplig för sitt ändamål (FBL 3:1).
Bildandet av ägarlägenhetsfastigheterna kan ske i enlighet med 3 kap
1b FBL.
Detaljplan daterad 2006-10-02 (1480K-II-4864) gäller för området.
Fastighetsbildningen överensstämmer med detaljplanen.

Avstyckning

Avstyckningarna grundas på ansökan med PM, aktbilaga A.
Avstyckningen är väsentligen utan betydelse för fordringshavare och
övriga rättsägare.
Nybildade servitut är av väsentlig betydelse för härskande fastigheter
(FBL 7:1).

Gemensamhets- Inrättandet av gemensamhetsanläggningarna sker enligt ansökan och
anläggning
underhandskontakter, aktbilaga A.
Fördelarna med gemensamhetsanläggningen överväger de kostnader
och olägenheter anläggningen medför (AL 6§).
Inrättandet av gemensamhetsanläggningen uppfyller i övrigt villkoren
i 5-9, 11 g anläggningslagen.
Beslut:
Beslut
Fastighetsbildning skall ske enligt förrättningskarta, ritning och
beskrivning, aktbilagorna KA1-4, ÖV1-2 och BE1-2.
Nybildad fastighet ska inte belastas av oinskriven fordran med
förmånsrätt i styckningsfastigheten.
Gemensamhetsanläggningarna skall inrättas enligt förrättningskarta,
ritning och beskrivning, aktbilagorna KA1-4, ÖV1 och BE3.
Tillträdesbeslut

Ersättningsbeslut

Tillträde till det för gemensamhetsanläggningen upplåtna utrymmet
skall ske när anläggningsbeslutet vunnit laga kraft.
Deltagande fastigheter är samma i gemensamhetsanläggningarna som
i samfälligheten Lorensberg s:3 varför ingen ersättning skall utgå.
Anläggningarnas inrättande är utan betydelse för fordringshavare och
övriga rättsägare.
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Föreningsbildning

Delägarna i samfälligheten yrkar att en samfällighetsförening ska
bildas när samtliga lägenheter är sålda.

Beslut om fördelning av förrättningskostnader

Samtliga förrättningskostnader ska betalas av KB Viktor R.Gatan 20
(orgnr: 916831-9771 ), box 135, 401 22 Göteborg.

Aktmottagare

KB Viktor R. Gatan 20

Avslutningsbeslut

Förrättningen avslutas 2012-05-14

Överklagande

Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller
åtgärder kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller
skickas till:
Lantmäterimyndigheten Göteborgs kommun
Stadsbyggnadskontoret
Köpmansgatan 20
403 17 Göteborg
Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.
Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från avslutningsdagen, d.v.s. senast den 11 juni 2012. Kommer
skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.
Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer 0116974
(11/1043) och redogör för vad ni anser skall ändras och varför.
Protokollet upprättat den 14 maj 2012
Vid protokollet

Daniel Johansson

Förrättningen godkänd av samtliga sakägare.
Förrättningsbeslutet har därmed vunnit laga kraft
1 tjänsten:

(

..

AKTBILAGA A

, / /
LontrLötenmyndigheteer
i Göteborgs Kommun
Dnr..

Lantmäterimyndigheten i Göteborgs kommun
Box 2554
403 17 GÖTEBORG

In
Dnr
Göteborg Lorensberg 11:6

Fastighetsbildning för att bilda ägarlägenhetsfastigheter

KB Viktor R.gatan 20 /916831-9771/, Box 135, 401 22 Göteborg är lagfaren ägare till
fastigheten. Bolaget har erhållit bygglov för ombyggnad till 6 lägenheter.
Bolaget yrkar nu att dessa lägenheter avstyckas som ägarlägenhetsfastigheter och att en
samfällighet bildas för återstoden av fastigheten. Gemensamhetsanläggningar och servitut
skall bildas. Fastighetsbildningen skall följa bifogat PM 4 2011-10-20 samt ritningar som hör
till detta PM. Bolaget intygar att fastigheten inte använts för bostadsändamål de senaste 9
åren.
Detaljprojektering pågår för tekniska installationer. Bolaget kan komma att justera och
komplettera vissa uppgifter om dessa installationer före fastighetsbildningsbeslut.
Fastigheten berörs av detaljplan, 2006-10-02, akt II 4864, med ändamål: Q
samt av fastighetsplan (tomtindelning) 1913-04-29, akt III 458. Fastighetsplanen utgör numer
bestämmelse om fastighetsindelningen i detaljplanen. Bolaget har i särskild ansökan till
byggnadsnämnden inlämnad 2011-06-30 yrkat att planen skall ändras så att bestämmelsen om
upphävande av den gamla tomtindelningen för berörd fastighet.
Den begärda fastighetsbildningen ändrar inte pågående markanvändning.
Fastighetsbildningen snarare skapar goda förutsättningar att befästa kulturintresset för
fastigheten i området.
Kontaktperson i ärendet är Andreas Ekstrand, Ernst RoAn AB, Box 135, 401 22 Göteborg
031-739 19 21, andreas.ekstrand ernstrosen.se
Göteborg den

lo - t O - 2;7—

KB Viktor R.gatan 20

Lontrphtenmyndighettr
i Göteborgs Kommun
Ink L'>2°42-o/-Z---k.„„
Dnr

/ /% 0

12

PM 8 2012-01-19

Lorensberg 11:6, Villa Beyer
Ägarlägenhetsfastigheter
Allmänt
Fastigheten berörs av detaljplan, 2006-10-02, akt II 4864, med ändamål: Q
samt av fastighetsplan (tomtindelning) 1913-04-29, akt III 458.
Lagfaren ägare är KB Viktor R.gatan 20 /916831-9771/.
Ägaren har för avsikt att bygga om fastigheten till sex bostadslägenheter. Gällande detaljplans
bestämmelser (ändamål Q) hindrar inte denna inriktning.
Ägaren har vidare för avsikt att ombilda fastigheten till 6 ägarlägenhetsfastigheter (ÄLF).
Fastigheten har inte använts för bostadsändamål de senaste 8 åren. Gällande fastighetsplan
måste upphävas för att kunna genomföra ÄLF — avstyckningarna.
Fastighetsbildningen genomförs så att de 6 ÄLF avstyckas från Lorensberg 11:6.
Stamfastigheten jämte byggnadsstomme kommer att omvandlas till en samfällighet, som de 6
ÄLF har delaktighet i. Gemensamhetsanläggningar kommer att bildas för bland annat
underhåll av fasader, balkonger, fönster, tak jämte inre kommunikationsdelar m m eftersom
fastigheten har ett starkt bevarandeintresse att ta till vara, såväl till yttre som inre underhåll.
En särskild gemensamhetsanläggning bildas för ÄLF's gemensamma tekniska installationer.

Ägarlägenhetsfastigheterna (ÄLF)
Sex ägarlägenhetsfastigheter betecknade A — F avstyckas från Lorensberg 11:6. ÄLF A (BOA
62 m2) är belägen på plan 1, ÄLF B (etagelägenhet, BOA 135 m2) är belägen på plan 1 och 2,
ÄLF C (BOA 113 m2) är belägen på plan 2, ÄLF D (etagelägenhet, BOA 139 m2) är belägen
på plan 3 och 4, ÄLF E (BOA 110 m2) är belägen på plan 3, ÄLF F (BOA 112 m2) är
belägen på plan 4.
I ÄLF B inryms uteplats vid östra fasaden på plan 1 och vid södra fasaden på plan 2 samt del
av balkong på norra fasaden på plan 2. I ÄLF C inryms uteplats vid södra fasaden på plan 2
samt del av balkong på norra fasaden på plan 2. 1 ÄLF E inryms balkong på plan 3.
Se ritningar A40.1-001 LM, A40.1-010 LM, A40.1-020 LM, A40.1-030 LM, A40.2-001 LM,
A40.2-011 LM, A40.2-012 LM, A40.2-013 LM, A40.2-014 LM och markplaneringsritning
A01.1-010 LM samt ytskikts- och utrustningsplan L-16.1-01.

Samfällighet
Kommer att bildas för själva tomtmarken under och runt byggnaden jämte byggnadsstommen,
d v s det som inte skall utgöra de 6 ÄLF. Samtliga ÄLF skall vara delägare i samfålligheten.
Andelstalen för delägarskapet föreslås stå i proportion till storleken på respektive ÄLF
beräknat utifrån BOA (jfr nedan):
ÄLF
ÄLF
ÄLF
ÄLF
ÄLF
ÄLF

A
B
C
D
E
F

62/671
135/671
113/671
139/671
110/671
112/671

ÄLF's gränser
Golv

Ytskiktet (golvbeläggningar) med därtill hörande underliggande
skikt ner till bärande bjälklag inklusive fuktspärr i förekommande
fall ingår i ÄLF

Tak

Innertak och infästning av innertak samt ovanliggande skikt upp
till bärande bjälklag ingår i ÄLF.

Yttervägg

Ytskikt och underlag för ytskikt fram till råstomme samt enskilda
ventilationsdon hör till ÄLF

Vägg mot grannar
och bärande innerväggar

Ytskikt och underlag för ytskikt fram till råstomme ingår i ÄLF.
I ÄLF ingår utrymmen för dörröppningar och liknande som finns
i bärande vägg. I våtutrymmen mot bärande stomme ingår
fuktspärr i ÄLF

Övriga innerväggar

Ingår i sin helhet i ÄLF.

Fönster

Fönster med därtill hörande karmar och foder ingår i sin helhet i
ÄLF.
Anm. Med anledning av byggnadens kulturhistoriska värde —
säkerställt med Q-bestämmelse i detaljplanen — ingår fönstren som
en del av gemensamhetsanläggningen vad avser byggnadens yttre
underhåll. Fönstren ingår inte i stommen eftersom detaljplanens
bestämmelse säkerställer utformning av fönster vid eventuellt
utbyte.

Dörrar

Innerdörrar, i samtliga fall med tillhörande foder, ingår i sin helhet
i ÄLF. Ytterdörrar, från lägenheten till gemensam entraall, mot
balkonger för ÄLF B, C och D, mot samfälligheten s för ÄLF B
och C, i samtliga fall med tillhörande karmar, smygar och foder,
ingår i sin helhet i ÄLF. Balkongdörrar inklusive karmar, smygar
och foder mot franska balkonger eller öppna balkonger ingår i sin
helhet i ÄLF. Ytterdörrar från gemensam entréhall till yttertrappa
ingår i samfälligheten.
Anm. Med anledning av byggnadens kulturhistoriska värde —
säkerställt med Q - bestämmelse i detaljplanen — ingår underhållet
av det yttre skiktet av ytterdörrar och balkongdörrar som en del av
gemensamhetsanläggningen vad avser byggnadens yttre
underhåll. Ytterdörrarna mot den gemensamma entréhallen ingår i
respektive ÄLF och ingår således inte i stommen (samfälligheten
s). Detaljplanens bestämmelse säkerställer utformning av dessa
ytterdörrar vid eventuellt utbyte.

Balkonger

Balkonger fram till balkongkonstruktioner (räcken för franska
balkonger, ytskikt golv) ingår i sin helhet i ÄLF A, B, C och D.
Övriga balkonger fram till stenräcken och betongkonstruktioner
ingår i ÄLF B, C och E. Övre gräns för balkongutrymmet skall gå
på en höjd som motsvarar ovankant dörrparti mot balkongen.

Uteplats

Undre gräns för ÄLF B's och C's uteplatser (ingår i ÄLF B resp.
C) mot underliggande teknik- och soprum skall vara ca + 52,00 d v
s ca 40 cm ovan tätskiktet till dessa rum. Uppåt skall uterummet
gå till ovankant det dörrparti som leder ut till uteplatsen.
Undre gräns för ÄLF B' s uteplats mot öster skall vara ca + 48,40
och uppåt till ovankant det dörrparti som leder ut till uteplatsen .
ÄLF - ägarna till dessa uteplatser rar inte förfara så att skada
uppkommer på underliggande tätskikt.

Schakter

Ingår i stommen och är således samfällda (s). I schakterna går dels
enskilda ledningar för ÄLF från teknikrummet, dels gemensamma
ledningar för två eller flera ÄLF. Vissa trummor är gemensamma
ventilationskanaler.

Servitut

skall bildas för förråd på plan 1 till förmån för varje ÄLF utom för
ÄLF A som har tillgång till sitt förråd direkt från lägenheten.
Servituten betecknas: sv B, sv C, sv D, sv E och sv F.
Servituten sv B, C, D, E och F begränsas av utrymmen i taket över
förrådsutrymmet för va- ledningar, värme- och
varmvattenledningar, el-ledningar och fiberkablar på
ledningsstegar fram till gemensamma schakt.
Se ritningar: A40.1-010 LM
Vissa rökgångar kan gå från enskild ÄLF genom annan ÄLF.
Dessa kanaler säkerställs i så fall med servitut.

Gemensamhetsanläggningar
GA1

Byggnad utvändigt och invändiga anläggningar
Grundläggning med dränledningar, stomme (bärande väggar,
ytterväggar och bjälklag), schakter inom samfällda stommen för
enskilda och gemensamma ledningar, fasader, balkonger med
pelare och konstruktioner, franska balkonger, yttertak, hängrännor
och stuprör, skorstenar, ventilationsrör och ventilationshuvar på
taket, ytterdörrar, balkongdörrar, fönster och fönsterluckor.
Synliga bjälkar i ÄLF F ingår i stommen.
Plan 1: entre, entraall, nedre hall, gång till förråd, teknikrum,
trappa, gemensamt förråd, schakter, ytskikt ytterdörr till ÄLF A
och B.
Plan 2: övre hall, trappa, schakter, ytskikt ytterdörr till ÄLF B
och C
Plan 3: hall, trappa, schakter, ytskikt ytterdörr till ÄLF D och E
Plan 4: hall, trappa, schakter, ytskikt ytterdörr till ÄLF D och F.
Se ritningar: A01.1-010 LM, A40.1-001 LM, A40.1-010 LM,
A40.1-020 LM, A40.1-030 LM, A40.1-040 LM, A40.2-001 LM,
A40.2-011 LM, A40.2-012 LM, A40.2-013 LM, A40.2-014 LM,
M-50.1-01

GA2

Hissanläggning
med hissutrymme, hisskorg, hissmaskinrum m m
Se ritningar: A40.1-010 LM, - 020 LM, -030 LM, -040 LM

GA3

Tomtanläggningar
All gemensam tomtmark med därpå belägna anordningar för
biluppställning, cykelparkering, förråd, sophantering med soprum i
mur, murar och terrasser, trappor, grindar med låsanordningar,
gräsytor och planteringar m m.
Se ritningar: A01.1-010 LM, markplaneringsritning samt ytskiktsoch utrustningsplan L-16.1-01.

GA4

Tekniska installationer
Miljörum 001 och teknikrum 002, se ritning A40.1-010 LM,
A40.2-012 LM
Kallvattenledning (KV) från förbindelsepunkten i gränsen mot
Viktor Rydbergsgatan fram via huvudvattenmätare i teknikrummet
och därifrån ledningar ut till varje ÄLF. Gräns mot enskild ÄLF
går omedelbart efter första avstängningsventil i inkommande
ledning. Huvudvattenmätaren tillhör kommunen. Ingen separat
mätning sker av ÄLF's enskilda förbrukning.
Se ritning M-50.1-01, V50.6-001, V50.8-001
Spillvattenledningar (S) Spillvatten leds via 2 interna stammar i
schakter inom samfälligheten s och går ihop under bottenbjälklaget
samt därifrån i gemensam ledning ut till kommunens förbindelsepunkt i Rydkvistsgatan i samfällighetens nordvästra hörn. Gräns
mot enskild ÄLF går direkt under golvbrunn.
Se ritning M-50.1-01, V50.6-001, -010
Dagvattenledningar ingår i GA1, se ritning M-50.1-01

Göteborg Energi AB levererar fjärrvärme via egen serviceledning
från Viktor Rydbergsgatan fram till ventil före gemensam
undercentral i teknikrummet 002. I undercentralen fördela yärrnen
dels via gemensam värmeväxlare för varmvatten (VV), dels via
gemensam värmeväxlare för värme sekundär (VS) och vidare ut
till respektive ÄLF. Gräns mot enskild ÄLF går omedelbart efter
första avstängningsventil i inkommande yy - ledning. Ingen
separat mätning sker av ÄLF's enskilda förbrukning av VV.,
(Uppvärmning av ÄLF sker via värme sekundär VS huvudsakligen
genom vattenburen golvvärme. I vissa rum sker uppvärmning via
radiatorer/konvektorer. Alla VS — ledningar samt radiatorer/
konvektorer ingår i den gemensamma anläggningen. Ingen separat
mätning sker av ÄLF's enskilda förbrukning. Se ritning M-50.101, V50.6-001, -010, V50.8-001

Ventilation sker genom självdrag samt mekanisk frånluft i kök,
badrum och WC både rakt ut och via gemensamma schakter inom
samfällda stommen upp till huvar på taket. Alla fläktar inom ÄLF
tillhör respektive ÄLF.
Elkraftförsörjning Göteborg Energi Nät AB levererar el från
serviceledning från Viktor Rydbergsgatan fram till el-plint i
teknikrummet 002. Härifrån går enskilda el-ledningar in i
förråden på stegar, vidare i schakt in till varje ÄLF's egen el-plint
med mätare. I teknikrummet finns en mätare för all inkommande
el. Se ritning M-50.1-01
Fiberkabelanläggning (tele, data, TV) Fiberoptikopreatören drar
sin serviceledning in från Viktor Rydbergsgatan till teknikrummet
002. Härifrån går enskilda ledningar parallellt med elledningarna in i förråden på stegar, vidare i schakt in till varje
ÄLF.
Anmärkning: Funktionerna Ventilation, Elkraftförsörjning och
fiberkabelanläggning är enskilda anläggningar för respektive ÄLF
och är belägna inom samfälligheten. Anläggningarna skall således
inte ingå i gemensamhetsanläggningen GA4.

Andelstal

I gemensamhetsanläggning skall vara dels ett utförar(reinvesterings-) andelstal baserat på respektive delägares nytta i
den gemensamma anläggningen, dels ett andelstal för underhåll
och drift baserat på delägande fastigheters användning av den

gemensamma anläggningen. Önskvärt är att det är samma
andelstal åsätts för utförande och drift. Endast el-förbrukning
kommer att mätas för varje ÄLF på grund av separata
abonnemang. Följande andelstal föreslås:

I gemensamhetsanläggningarna GA1 (Byggnad utvändigt och
invändiga anläggningar) och GA4 (endast värmeförbrukning VS)
skall andelstalen baseras på resp. ÄLF's BOA:

ÄLF A
ÄLF B
ÄLF C
ÄLF D
ÄLF E
ÄLF F

62
135
113
139
110
112

(%)
9,3
20,1
16,8
20,7
16,4
16,7

Totalt

671

100,0

För gemensamhetsanläggningen GA2 (hissanläggning) skall
andelstalen för ÄLF B — F vara lika.

För gemensamhetsanläggningen GA3 (tomtanläggningar) skall
samtliga ÄLF ha lika andelstal

För gemensamhetsanläggningen GA4 (Tekniska installationer
utom värmeförbrukning VS) skall samtliga ÄLF ha lika andelstal.

En samfällighetsförening skall bildas som förvaltar gemensamhetsanläggningar GA1 — GA4
samt samfälligheten s.

