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Ldnsstyrelsen

Visterbotten

Vilhelmina Ovre Allmiinningssko g
Stalon 106
912 97 Malgomaj

Andring av reglemente ftir Vilhelmina iivre allmiinningsskog
I bilaga)

(

(

Liinsstyrelsens beslut
Liinsstyrelsen medger de begtirda iindringarna. Reglementets 1 $ och 2 ska
$
d:irmed ha ftiljande lydelse:

1$
Vilhelmina Ovre Allmiinningsskog, som tillkommit vid awiuring i tiwe
delen av Vilhelmina socken, tir samf?illd egendom. Allmiinningsskog tillhtir
Zigama av de fastigheter ftir vilka skogen vid awittring blivit avsatt eller
med vilka, enligt vad vid fastighetsbildning bestiimts, Zir fitrenad riitt till
delaktighet i skogen. Deliigaren har iiven delaktighet i, av
Allmiinningsskogen, fiirviirvade fastigheter som ej inftirlivats i Vilhelmina
Ovre Allmiinningsskog.

(

Dessa fastigheter har andelar i ftirh6llande till sitt hemmantal. De
sammanlagda delaktighetstalen ftir allmiinningsskogen iir 20 3/8 mantal*.

Detta reglemente medliir ej rubbning i den ratt
siirskilt iir stadgat tillkommer samema.

r I mantal=64

till skog som enligt vad

skiil

2$
Fastighet med delaktighet i allmiinningsskogen kallas hiidanefter
deliigarfastighet och med iigare av sidan avses det totala iigandet i
fastigheten. Det 2ir deliigarfastigheten som iir deldgaren i Vilhelmina Ovre
Allmiinningsskog. Ags sAdan fastighet, som lir taxerad som
lantbruksfastighet, av tre eller flera skall en stiillfiiretr2idare utses att
ftiretriida fastigheten. Valet av stiillftiretriidare skall skriftligen anmiilas, dels
till inskrivningsmyndigheten ftir anteckning i fastighetsregistrets
inskivningsdel, dels till allmiinningsstyrelsen.
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Skiilen till liinsstyrelsens beslut
Vilhelmina 6vre allmiinningsskog har efter beslut vid ordinarie stiimma den
13 december 2013, $ 13, att iindra reglementets 1 och 2 gg i enlighet med
vad som framgir ovan, ansdkt om godkiinnande av iindringarna.
Enligt vad sorn framgdr av nedan Atergivna best2immelse f6r Liinsstyrelsen
medge att ett faststhllt reglemente Zindras. I fr6ga om reglementen ska
Liinsstyrelsen prdva om irurehAllet iir lagenligt och liimpligt.

(

Andringen av 1 $ iir enligt Liinsstlrelsens beddmning enbart av sprAkligt
slag. En mdjlig tolkning av den nya 2 $ iir att den i jiimfbrelse med tidigare
lydelse nigot yfterligare betonar att deliigarfastighet endast kan ftjretriidas
samlat om iin den iigs av flera. BestZimmelsen korresponderar bland annat
med bestiimmelsen i 15 $ reglementet angiende hur fastigheten ft)retriids vid
framliiggande av motioner. Den nya lydelsen innebiir ingen iindring i detta
avseende. Enligt Liinsstyrelsens beddmning irurebiir den nya lydelsen inte
heller nAgot hinder att den som ager delagarfastighet tillsammans med andra
kan utses till ledamot i styrelsen (7 $ reglementet).
Eftersom iindringama inte strider mot lag eller iir ol?impliga av annan
anledning ska de medges.
Tilldmpliga bestemmelser

I lag om alhniinningsskogar i Norrland och Dalarna (1952:167) anges bland
annat ftljande.
(.

39 $ Deltigama skall uppriitta ftirslag till reglernente. Fdrslaget skall
understiillas liinsstyrelsen fiir prdvning och faststiillelse. Liinsstyrelsen skall
prdva om fiirslaget iir lagenligt och liimpligt. Liinsstyrelsen fir g6ra de
iindringar i ftirslaget som behrivs.

40 $ Liinsstyrelsen far medge att ett fastsullt reglemente tindras.
Framstiillning om iindring av reglementet fir gdras av deliigarna eller clen
minoritet av dem, som bestaimts i reglementet. Om en framstiilluing har
gjorts av en minoritet, skall deliigama fi tillftille att yttra sig iman iirenclet
avgOrs.

Ltinsstyrelsen far, efter att ha letit dcliigan-ra y'ttra sig, andra ett
reglemente iiven utan att negon framstiillning har gjorts.

De som deltagit i Lensstyrelsens beslut
Detta beslut har fattats av Maria Tdmblom med HAkan T6mstr6m som
ldredraeande.
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Beslut

Datum

201s-03-17

Arendebercoxnrng

208-4389-2014

Tdmblom

Maria
H6kan Tdmstrcim
Bitradande enhetschefvid Livsmiljdenheten Chefsjurist
Beslutet iir godkiint i ltinsstyrelsens elektroniska system och har diir{tir ingen
namnunderskrift.
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