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Laholms Kommun
Kommunstyrelsen
Humlegången 6
312 80 Laholm

Lagändring som berör kommunmedlemmar/fastighetsägare i
Skummeslövsstrand (en bilaga)
Åtskilliga fastighetsägare i Skummeslövsstrand har genom brev från Lantmäteriet informerats om en
lagändring som berör mark för väg- och grönområden och därmed sammanhängande huvudmannaskaps- samt ekonomiska ersättningsfrågor.
Informationen har inte uppfattats enkel att förstå och flera fastighetsägare har vänt sig till företrädare
för Skummeslövsstrands Badortsförening med frågor om konsekvenser för enskild fastighetsägare. Vid
”Byafika” i Skummeslövsstrand 2018-01-06 med många deltagare ställdes ytterligare frågor med anledning av Lantmäteriets informationsbrev. (Lantmäteriets brev gällande fastigheten Laholm/Skummeslöv
27:17 bifogas som information).
En central fråga synes vara väghållaransvaret för gatorna i Skummeslövsstrand. Drifts- och underhållsansvaret för dessa har under mycket lång tid hanterats och finansierats av Laholms Kommun för gatorna i
Skummeslövsstrand såväl som i andra tätorter i Kommunen. Många fastigheter har bytt ägare sedan
Kommunen tog hand om vägnätet och flertalet fastighetsägare är idag övertygade om och ser det som
självklart att det är Kommunen som för evigt bär detta ansvar.
Baserat på att informationen uppfattas svårtolkad och på de frågor som riktats till Badortsföreningen
har vi beslutat att tillskriva Laholms Kommun med begäran om att Kommunen så snart det kan ske informerar oss kommunmedlemmar samt Badortsföreningen om:
• om vilka konsekvenser lagändringen ger för oss i Skummeslövsstrand
• om vilka initiativ densamma föranleder inom Laholms Kommun
• att lagändringen inte påkallar initiativ från enskilda fastighetsägare.
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Skummeslövsstrands Badortsförening emotser med stor tacksamhet ett snart besked om hur Laholms
Kommun avser hantera lagändringen och den därmed sammanhängande frågan om väghållaransvaret i
Skummeslövsstrand.
Badortsföreningen avser informera våra medlemmar och boende i Skummeslövsstrand om Kommunens
besked.
Kontakt i frågan tas med fördel med Badortsföreningens sekreterare Peter Larsson (peter@badortsforeningen.se alt. 0708238371) eller undertecknad.
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Anders Ohlsson, ordförande

