Motion till LRF Lidköpings Kommungrupp

Ersättning och kompetens vid ledningsdragning och markintrång
Det är mycket nya ledningsdragningar som dras om i dag och mer kommer det troligen bli när det
ställs högre krav på el- fiber- avloppsnät mm.
De olika el- och fiberbolagen vill lägga ledningar på vår åkermark för att det är enkelt och billigast,
LRF har jobbat en del med att ta fram avtal som vi kan ha som en grund, de har tagit med sådant som
har varit brister i de avtal projektörerna har haft med sig ut.
Den frågan LRF inte vågat ta tag i är ersättningen, med argumentet att det är en förhandlings sak
mellan parterna, och det är i och för sig rätt, men det är inte lätt när det dyker upp någon som vill dra
ledning och denna läger fram en ersättning på 4 kr sen när man får kontraktet så har de börjat på 3,1
kr sen index slutar på 3,9. De sa ju 4 kr.
Jag ifrågasätter var den siffran kommer från, ja det är en praxis ersättning som de som vill lägga
kabel har bestämt utan någon diskussion med motparten, därför anser jag att vi som är LRF skall
gemensamt bestämma en lägsta nivå som vi kräver, så våra medlemmar har ett stöd i ryggen när de
kommer till en förhandling, det är lättare att vara tuff då och alla börjar där i en diskussion.
Om de skall gräva på Kyrkans mark eller bolagens skogar har jag hör att de kräver minst 14-16 kr/m
om än inte mer, så där kan vi sätta en nivå.
Vill man göra det billigare för att det är en lokal förening då är det upp till var och en och markägaren
kan få en goodwill i byn, den tog ju bara halva ersättningen mot vad den hade rätt till. Är det någon
idag som säger -Jag skall ha samma som stiftet. Då blir man kallad vresig motsträvig och bromsar
utvecklingen. Varför skall en enskild markägare alltid behandlas sämre än ett bolag eller kyrkan när
de pratar med tjänstemännen.
Sen har det börjat komma ut entreprenör som har mycket liten kunskap eller ingen alls hur de skall
göra ledningsdragningar. Dessutom har somliga inte de behörigheter som krävs för att t.ex. gräva
ner elkabel , de kan inget om dräneringar och hur en sådant skal lagas. Sen kommer skadan
krypandes och efter ett par år när avtalen ses över är det försent. Då finns det inget kompetenskrav
att ställa på de som utför jobbet i kontrakten, när en okunnig entreprenör kommer ut och gjort en
stor skada förstört dräneringar, avlopp mm blir det bara massa bekymmer och det kostar tid mm,
Jag yrkar
Att LRF tar fram en lägsta ersättningsnivå som medlemmarna kan ha som stöd vid markintrång och
ledningsdragning
Att LRF ser om man kan få in i sina grundavtal, där man kan ställa vissa specifika kompetens- och
utbildningsnivå på de entreprenörer som utför ledningsdragningen
Att motionen skickas till regionstämman
Håkan Eriksson ordf. Vinningaortens LRF avdelning.
Motionen antogs på Vinningaortens LRF avdelnings års möte 29/11-18.

