




Förord

Sveriges vägnät består av 98 000 km statliga vägar, 41 000 km kommunala
gator och vägar och cirka 284 000 km enskilda vägar. Det enskilda väg
nätet är alltså mer än dubbelt så långt som det offentliga, och dessutom av
största vikt för fortsatt bosättning och utveckling i glesa delar av landet.

De enskilda vägar som idag får statsbidrag används regelbundet av mer
än en miljon människor. Det krävs därför en godtagbar standard även på
stora delar av det enskilda vägnätet. Vägverket ger bidrag enligt fastställda
kriterier, medan kommunernas engagemang är frivilligt - men stort. Det
totala kommunala engagemanget i enskild väghållning var 2005 cirka 400

miljoner kr, jämfört med Vägverkets 650 mkr. Kommunernas engagemang
har ökat de senaste åren, främst för att kompensera den minskning av
Vägverkets bidrag.

Kommunernas engagemang i den enskilda väghållningen är alltså omfat
tande och frågorna till Sveriges Kommuner och Landsting i ämnet har bli
vit fler och mer varierade. I denna skrift behandlas några av de vanligaste,
till exempel det framtida huvudmannaskapet för dagens enskilda vägar,
frågan om sovande vägföreningar ochvägföreningar utan funktionärer,
och hur väghållningen kan hanteras vid nyexploatering. Skriften behand
lar också vägar för kommunernas framtida engagemang. Eftersom det inte
finns någon lagstiftning, några förordningar eller föreskrifter som berör
kommunernas engagemang i enskild väghållning bygger skriften helt på
vittnesbörd från kommunerna.

Avsaknaden av lagstiftning är också en möjlighet - det finns en stor fri
het att gå den väg som passar varje kommun bäst. Lär av exempel i denna
skrift, och skrid till verket! Förhoppningen är att den här skriften ska
utgöra ett stöd för det dagliga arbetet med enskilda vägar och ett underlag
för den breda diskussion som bör inleda en förändring av villkoren för
den enskilda väghållningen.
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av Örjan Eriksson (ordf), Sveriges Kommuner och Landsting; Göran Gus
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1. Enskilda vägar en mångfasetterad historia

Från början var väghållningen en enskild angelägenhet. Vägar behövdes
bland annat för transport av livsmedel till städerna och sköttes också i
stor utsträckning av landets bönder. Med industrialiseringens ökade behov
av transporter växte också behovet av nya vägar. I många fall var det ett
företag eller en grupp fastighetsägare som behövde vägarna och i dessa fall
sköttes utbyggnaden av de enskilda intressenterna.

lagstiftn ing
Förutsättningarna kring dessa privata vägbyggen behövde så småningom
regleras och lagen om enskilda vägar trädde i kraft 1907. Den gällde till en
början bara vägar ute på landet, men utökades 1926 till att även omfatta
enskilda vägar i städerna.

Under Igoo-talets första decennier ökades och breddades nyttjandet av
vägar. Därmed växte det också fram krav på statliga bidrag till de enskilda
vägarna. År IgI8 beslutades för första gången att ge statsbidrag till byg-
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gande av utfartsvägar i de fyra nordligaste länen och från början av 1930
talet utökades bidraget till att gälla i hela riket.

1907 års lag ersattes 1939 aven ny lag om enskilda vägar (SFS 1939:608).
Samtidigt infördes ett gemensamt system för bidrag till drift och under
håll av enskilda vägar, som behölls fram till år 1974. Då trädde två nya lagar
i kraft: Anläggningslagen (SFS 1973:u6S) och lagen om förvaltning av
samfälligheter (SFS 1973:USO). I dessa nya lagar samlades regleringen kring
flera olika typer av anläggningar, inte bara vägar.

I samband med att de nya lagarna trädde i kraft, fick vägsamfälligheter
inte längre bildas. Dock kunde vägföreningar fortfarande bildas eftersom
delar av 1939 års lag fortfarande tillämpades. Vid årsskiftet 1997h998 upp
hörde den dock att gälla, vilket i praktiken innebar att undantaget för väg
föreningar försvann. De vägsamfälligheter som finns idag regleras därför
av anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter.

Övergången från lagen om enskilda vägar till anläggningslagen har inne
burit vissa förändringar för vägföreningarna. Bland annat skulle alla fören
ingar ha förnyat sina andelstal innan 200S års utgång.

För mer ingående information om lagstiftning och förvaltning av vägar se
till exempel: Samfälligheter - Handbok för samfälligheter av T. Österberg.

Statsbidrag
Bidrag har, i olika former, förekommit sedan början av 1900-talet. I dag
tillämpas ett differentierat bidragssystem som infördes 1985, med syfte att
främja följande mål:

• Boende i glesbygd ska underlättas.
• Vägtransporter ska underlättas i områden där kostnaderna för dessa

transporter hämmar utvecklingen av näringslivet.

• Allmänheten ska ha tillgång till områden för rekreations- och fritids
aktiviteter.

• Det vägkapital som är nedlagt i det enskilda statsbidragsvägnätet ska
säkras.

• Trafiksäkerhet och miljöintressen ska beaktas och tas tillvara.

För att vara berättigad till statligt bidrag ska vägen

• inte vara av obetydlig längd
• tillgodose kommunikationsbehov enligt Vägverkets föreskrifter

• vara ändamålsenlig med hänsyn till nyttan

• ha skäliga väghållningskostnader med hänsyn till nyttan

• ha väghållningen ordnad i någon form av organisation eller genom
överenskommelse som godkänts av Vägverkets region.
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Förutom av vägens längd, styrs bidragen också av planförutsättningarna
enligt Plan och Bygglagen, PBL (SFS 198]:10). Olika förutsättningar gäller
för statligt bidrag vid olika plan- och ägandeformer. Inom detaljplanelagt
område kan till exempel statligt bidrag endast ges då kommunen inte är
huvudman. PBL:s bidragsförusättningar framgår av figuren nedan.

Figur l. Figuren visar inom
vilka typer av områden som
statligt bidrag kan ges.

Enskild väg inom detaljplan.
kommunen ÄR huvudman.

Bidrag kan EJ lämnas.
(Gäller även detaljplan inom
kommunalt väghällningsomräde.)

• Enskild väg inom detaljplan.
kommunen är EJ huvudman.
Bidrag KAN lämnas.
(Gäller även detalplan inom
kommunalt väghällningsomräde.)

• Enskild väg inom kommunalt väghällningsomräde.
Bidra/\ KAN lämnas.

Under den senaste tioårsperioden har statliga besparingar medfört kraftigt
varierande bidragssummor. Tidigare gav Vägverket normalt 70 procent
av beräknad driftkostnad i bidrag, under en period var andelen endast
20 procent och idag är det normala statsbidraget 60 procent av beräknad
driftkostnad.

För mer ingående information om det statliga bidragssystemet se till
exempel Vägverkets publikation "Statsbidrag till enskild väghållning"
(Vägverket 2001:36).

Kommunalt engagemang
Det kommunala bidraget är såväl en följd av som ett komplement till det
statliga systemet. Då det statliga bidraget kräver att vägen är över I 000
meter lång, är det vanligt att enskilda vägar inom tätorter inte är berät
tigade. Kommunerna har därför på olika sätt skapat andra möjligheter till
bidrag för dessa föreningar, liksom i vissa fall för utfartsvägar (som oftast
är små grusvägar mellan 100 och I 000 m).

Kommunernas engagemang har, liksom det statliga, varierat under årens
lopp. I samband med de stora kommunsammanslagningarna under 1960
och I970-talen beslöt många kommuner att ta över skötseln av tätorternas
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vägar. Besluten var ofta en följd av att mindre kommuner (där huvud
orterna hade byggnadsplaner), slogs ihop med större kommuner (där det
fanns stadsplaner). I stadsplanerna var det naturligt med kommunalt
huvudmannaskap och kommunal skötsel, medan det i byggnadsplanerna
var naturligt med enskilt huvudmannaskap och enskild skötsel. För att
jämställa de nya kommundelarna beslöts därför ofta att kommunen skulle
ta över vägdriften i tätorter med enskilt huvudmannaskap. Ekonomiskt
var det ett relativt enkelt beslut, eftersom kostnaden för drift och under
håll under denna period normalt ersattes till 70 procent med bidrag från
Vägverket.

Under senare år har försämrad ekonomi gjort att flera kommuner mins
kat sina bidrag, men det finns också många kommuner som ökat sitt
engagemang för att kompensera för Vägverkets minskade bidrag. För de
kommuner som sköter driften av vägar som får Vägverkets bidrag, har de
minskade bidragen gett högre kommunala kostnader.

Flera kommuner konstaterar att kommunerna tidigare var mer generösa
med hjälp till upphandling, råd och annat som föreningarna var i behov
av. Länsstyrelsens ombud, som tidigare obligatoriskt verkade i förening
arna, stöttade också genom sin medverkan. Med dagens nerbantade orga
nisationer finns inte samma utrymme. Riksförbundet för Enskilda Vägar,
REV (www.revriks.se) ger dock fortfarande råd och stöd till samfällig
heterna i oförändrad omfattning. Här kan också kommuner få visst stöd i
praktiska frågor kring enskilda vägar.

Med de tidigare bidragsnivåerna behövde föreningarna sällan ta ut
någon avgift av sina medlemmar. Med dagens bidragsnivå tvingas flera
föreningar att ta ut en avgift, vanligast med 500-2 000 kr per medlem.
Det finns dock föreningar som tar ut upp mot 10 000 kronor om året av
respektive medlem, och andra föreningar som inte tar ut något alls.
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2. Dagens kommunala bidragssystem

De enskilda vägarnas funktion och utformning varierar i olika delar av
landet. Vissa vägar används nästan uteslutande för timmertransporter,
medan andra kan vara bostadsgator i en tätort. Dessa skiftande karaktärer
speglas i ett brett spektra av bidragssystem.

Sverige som helhet

Sveriges vägnät består av 98 000 km statliga vägar, 41 000 km kommunala
gator och vägar och cirka 284 000 km enskilda vägar. Kommunerna sköter
cirka 17 000 km av det enskilda vägnätet.

Omkring 74 000 km av det enskilda vägnätet får statsbidrag, för närva
rande 650 mkr per år. Bidraget är en ersättning för att vägarna hålls öppna
för främmande trafik/genomfartstrafik, så att de utgör en del av det all
männa vägnätet. En stor del av de enskilda vägar som inte får statsbidrag
utgörs av skogsbilvägar, cirka ISO 000 km. Figuren överst på nästa sida visar
proportionerna mellan de allmänna och de enskild vägarna.
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Inget bidrag: 13 procent

21 kommuner ger inga bidrag
alls och sköter inte heller
några enskilda vägar.

Komplettering till statligt
bidrag: 68 procent

106 kommuner ger bidrag till
de enskilda väghållare som
också får statsbidrag. Vägläng
den varierar från 26 km till
750 km, bidragsspannet ligger
mellan 0,40-II,30 kr/meter väg

Av de IS7 kommuner som svarat på den
längre enkäten fördelade sig bidragssystemen

enligt följande:

Hösten 200S tillfrågade Sveriges Kommuner och Landsting samtliga 2g0
kommuner i Sverige via en enkät om sina bidragssystem till enskilda
vägar. Den besvarades av IS7 kommuner. För att få svar från ytterligare
kommuner gjordes en enklare enkät, där endast frågor om kommunens
eventuella bidrag eller skötsel av enskilda vägar ställdes. Totalt svarade 247
kommuner på de båda enkäterna. 223 kommuner (go procent) ger bidrag

eller sköter enskilda vägar, medan 24
kommuner (10 procent) vare sig sköter
eller ger bidrag till enskilda vägar.
Kommunernas engagemang i enskilda
vägar redovisas i figur 3.

I enkäten frågades om kommunens
kostnader under budgetåret 2004.
Bidragsstorlek och väglängder för

varje kommun framgår av tabellen
allra sist i denna skrift: Kommuners

bidrag till enskilda vägar.

Fig. 2. Väg
längder i
Sverige 2005.
Uppgiften om
kommunalt
bidrag är en

grov upp
skattning.

vägar.

Gult = ingen uppgift

Orange ~ ger bidrag
eller sköter

Rött = ger vare sig
bidrag eller sköter

Fig. 3. Kommunalt enga
gemang i form av bidrag
till eller skötsel av enskilda
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och bidragets storlek varierar mellan 35 000 kr och ca 4,5 miljoner kro
nor. I medeltal har kommunerna 300 km enskild väg som får 3 kr/meter i
bidrag, varför medelkommunen ger 900 000 kr i bidrag.

Bidrag till väg utan statligt bidrag: 55 procent

86 kommuner ger bidrag till enskilda väghållare som inte är statsbidrags
berättigade. Väglängden varierar mellan I km och 295 km, bidragsspannet
ligger mellan 0,20-25,20 kr/meter väg, och bidragets storlek varierar mel
lan totalt l 000 kr och 3A miljoner kronor. I medeltal har kommunerna 85

km enskild väg som endast får kommunalt bidrag, till en medelkostnad på
4,20 kr/meter väg. Medelkommunen ger alltså 350 000 kr i bidrag.

Skötsel av enskild väg: 29 procent

46 kommuner sköter enskilda vägar. Väglängden varierar mellan 2 km till
525 km, kostnadsspannet ligger mellan IAO-lOO kr/meter väg och kommu
nernas kostnader varierar mellan 3 000 kr/år och 14 miljoner kr/år. I med
eltal har kommunerna 90 km enskild väg att sköta till en medelkostnad på
12,10 kr/meter väg. Medelkommunens kostnad är alltså 1,1 miljoner kr.

Sköter vinterväghållning: 4 procent

Sju kommuner sköter enbart vinterväghållningen för enskilda vägar. Väg
längden varierar mellan Il km och 430 km, kostnadsspannet ligger mel
lan OAo-5,60 kr/meter väg och kommunernas kostnader varierar mellan
95000 kr/år och 1.0 miljoner kr/år. I medeltal har kommunerna ISO km
enskild väg att vinterväghålla till en medelkostnad på 2,80 kr/meter väg.
Medelkommunens kostnad är alltså 475 000 kr.

Förutom variationer i bidragens storlek och form, varierar också sättet att
betala ut bidragen. Vissa kommuner ger enbart bidrag till väghållare som
erhåller statsbidrag, medan andra kommuner ger bidrag till privatpersoner
som bor vid en skogsbilväg. I någon kommun betalas bidragen ut direkt
till de permanentboende längs vägen.

Kommuner som inte ger bidrag
21 kommuner har valt att inte alls engagera sig i enskilda vägar. De ger
inga bidrag till enskilda väghållare, oavsett om dessa får statsbidrag eller
ej, och de sköter heller inte några enskilda vägar.

Några kommuner är obekanta med problemet eftersom de inte har några
enskilda vägar inom sina gränser. Bland de resterande har vissa kommuner
aldrig vare sig gett bidrag eller skött de enskilda vägarna.

I andra kommuner har man upphört med de tidigare bidragen eller sköt
selhjälpen Motiven har oftast varit ekonomiska. Förvaltningarna har fått
i uppgift att granska sina egentliga skyldigheter och att skära ner på allt
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som inte innefattas. Då det inte finns någon kommunal lagstadgad skyl
dighet att ge bidrag till enskilda väghållare, har bidraget tagits bort. I flera
kommuner har man inte slutat med bidraget helt, men dragit ner på dess
storlek. Frågorna är ofta känsliga och svåra att genomföra politiskt.

Österåker åtar sig ingen skötsel

I Österåker har kommunen i något fall åtagit sig ett inledande skötsel
ansvar vid nyexploatering, men senare sett till att väghållningen överförts
till enskild väghållare. Kommunen sköter inte heller någon parkmark
inom planer med enskilt huvudmannaskap, med undantag av några lek
platser där kommunen fattat ett aktivt beslut att överta skötseln eftersom
de bedöms som viktiga för en allmän grupp.

Botkyrka noterar bibehållen standard

I Botkyrka beslutade tekniska nämnden att upphöra med bidragen fr o m
2001. Väghållarna reagerade negativt, men accepterade och löste situatio
nen med hjälp av högre avgifter, fler ideella insatser m m. Kommunen
har inte sett någon tendens till att standarden på de enskilda vägarna har
sänkts.

Älvsbyn fick tyst acceptans

I Älvsbyn beslutade kommunfullmäktige 2003 att upphöra med såväl
bidrag till som skötsel av enskilda vägar. Alla ligger utanför detaljplane
lagt område. Beslutet väckte många diskussioner ute i föreningarna, men
eftersom det fattats av kommunens högsta instans tycks det ha accepte
rats. I dag förs inga egentliga diskussioner.

Vid tidpunkten för beslutet var vissa föreningar sovande, men kommunen
har inte haft några problem med att väcka dem till liv. Förrättningar har
gjorts utan kommunens medverkan, varken ekonomiskt eller med råd
givning.

Kommunen har kvar skötseln av två enskilda vägar, en genomfartsväg och
en väg till en folkhögskola.

Knivsta avvecklade men fick bekymmer

Knivsta avvecklade bidraget - liksom alla andra icke lagstadgade kommu
nala utgifter - av besparingsskäl 2004.

En förening som tydligt förlorat på att bidraget avvecklats i Knivsta är
Alsike vägförening. Alsike består av två delar, ett område som byggdes
för trettio år sedan och ett område som byggs ut nu. Allteftersom det nya
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området byggs, övertar kommunen huvudmannaskapet för vägarna som
också får en uppgraderad standard.

För vägnätet i den äldre delen är huvudmannaskapet fortsatt enskilt, men
vägföreningen anser att kommunen ska ta över ansvaret även där. Kom
munen menar att området uppkom i en annan tid och att om kommunen
övertar huvudmannaskapet där bör kommunen ta över det överallt i hela
kommunen.

För att det överhuvudtaget ska vara aktuellt för kommunen att ta över
huvudmannaskapet, bör vägarna först uppgraderas till kommunal stan
dard. Kostnaden för uppgraderingen bör vägföreningen stå för. Det inne
bär i så fall en ökad kostnad för vägföreningen nu, ställt till den löpande
kostnad föreningen har för drift och underhåll.

Om systemet fortsatt kommer att se ut som idag beror på politiska ställ
ningstaganden. l Knivsta bor cirka 50 procent av befolkningen i tätorten
och 50 procent utanför.

Kommuner som ger bidrag
Rättvisefrågan är för de flesta kommuner det viktigaste motivet för
kommunala bidrag till enskilda vägar. De som bor vid enskilda vägar ska
få samma service som de som bor vid allmänna vägar. Någon kommun
menar att om bidrag inte ges till en enskild väg ska kommunen sköta dem.
Alternativet att varken ge bidrag till eller sköta enskilda vägar verkar i
vissa kommuner vara uteslutet.

Kriterierna för om en enskild väghållare ska få bidrag eller inte är många
och skiljer sig mycket mellan kommunerna. Det går dock att urskilja fyra
huvudkategorier:

• Längre enskilda vägar med permanentboende som får statsbidrag.
Vägarna finns i huvudsak på landsbygden och administreras oftast av
en vägsamfällighet.

• Vägar med permanentboende på landsbygden som är kortare än
I 000 m. Vägarna får normalt inget statligt bidrag.

• Enskilda vägar som ligger inom tätorter och oftast har reglerats av
byggnadsplan med enskilt huvudmannaskap. Både planen i sig och
vägens längd gör oftast att dessa vägar inte är berättigade till statligt
bidrag.

• Enskilda vägar som i huvudsak används för timmertransporter inom
skogsbruket, där vissa kommuner ger bidrag med motiveringen att
vägarna är viktiga för det rörliga friluftslivet.

För enskilda vägar som erhåller statsbidrag består kommunernas bidrag
oftast aven procentuell andel av den driftkostnad som Vägverket räknat
fram.
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De skånska kommunernas bidrag 2004 till enskilda vägar med statsbidrag
framgår av figur nedan.

Fig. 4. Kom
munernas
bidrag till
enskilda vägar
med statsbi
drag i Skåne.
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Kriterierna för om enskilda vägar utan statsbidrag ska få bidrag varierar
mycket. De flesta kommuner ställer krav på att det ska finnas permanent
boende längs vägen, och att väghållaren inte förhindrar eller försvårar för
annan trafik på vägen. Ytterligare krav kan bland annat vara:
• Vägen är infartsväg (ofta minsta längd 100-200 meter) till permanent-

boende.

• Vägen har stor betydelse ur kultur- och fritidssynpunkt.

• Vägen håller viss standard (ofta samma som berättigar till stadsbiclrag).

• Vägen är en skogsbilväg (längre än 1000 meter).

Kommunerna ger oftast bidrag per meter väg, men i vissa fall är bidraget
grundat på föregående års redovisade driftkostnader eller på faktiska kost
nader (utbetalning mot kvitto). Några kommuner använder Vägverkets
bidrag som riktvärde för kommunens bidrag.

De skånska kommunernas bidrag 2004 till enskilda vägar utan statsbidrag
framgår av figur nedan.

Fig. 5. Kom
munernas
bidrag till
enskilda vägar
utan statsbi
drag i Skåne.
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Många kommuner bidrar med rådgivning och vissa kommuner har tidi
gare även skött viss administration, men dessa aktiviteter har minskat
under senare år.

Vissa kommuner kräver formella årliga ansökningar och även att fören
ingen är registrerad hos Länsstyrelsen. Andra kommuner ger bidrag till
enskilda privatpersoner och skickar själva ut påminnelser till dem som
tidigare fått bidrag.

Arvika ger särskilt bidrag till skogsbilvägar

I Arvika är kriterierna för bidrag till enskild väg utan statsbidrag att
vägens minsta längd är 400 meter och att det finns permanentboende.
Bidraget betalas ut med belopp som bestäms för varje kalenderår, och är
för närvarande 1,50 krim. Minsta bidrag som utbetalas är 200 kr/år.

Intressant är att bidrag ges till vissa skogsbilvägar som är längre än I km.
Det betalas ut till stamvägar och huvudvägar, inte till yttre förgrenings
vägar, stickvägar eller drivningsvägar. Vägarna ska vara av sådan standard
att de kan trafikeras med personbil, och de får heller inte stängas av för
trafik utom i perioder av dålig bärighet. De behöver inte snöröjas vinter
tid. Bidragets storlek bestäms för ett kalenderår åt gången och utgör för
närvarande 0,30 krim.

Borlänge betalar permanentboendes årsavgift

I Borlänge sköter kommunen enskilda vägar både med och utan statsbi
drag och ger även bidrag till ett mindre antal vägsamfälligheter och andra
enskilda väghållare. Det är främst till permanentboende utmed skogsbil
vägar eller vägar till fritidsområden. Kommunen anser att det i dessa fall
är mer lönsamt att ge bidrag och vill inte heller ta över väghållningen där
andra har ett fungerande övergripande ansvar. Kommunen hör efter vilken
årsavgift som medlemmarna betalar till samfälligheten eller föreningen
och täcker i princip den enskildes årsavgift.

Krav finns på att vägen ska vara minst 200 meter. Kommunen gör en
besiktning av vägen innan bidrag betalas ut. Inga bidrag ges till fritids
boende.

Kristianstad skickar påminnelse

Kristianstad bestod en gång av 35 enskilda kommuner. Här finns ca 20

tätorter med detaljplan med kommunalt huvudmannaskap, och ytterligare
20 tätorter med detaljplaner med enskilt huvudmannaskap varav de flesta
har något statligt eller kommunalt bidrag. Några orter har dock inte något
bidrag alls.
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För vägar som får statsbidrag fyller kommunen ut så att kostnaden täcks
till roo procent. För vägar utan statsbidrag där det finns permanentboende
ges ett bidrag på 2,2 kr/m om vägen är minst 400 meter (bidrag betalas
inte ut till de första 200 meterna). Det ställs inga krav på att det ska fin
nas en förening, utan de boende ansöker själva hos kommunen. Kom
munen gör sedan en besiktning av vägen, och de som beviljas bidrag får
därefter årligen ett brev från kommunen med uppgifter om väglängd,
postgiro etcetera. Det är bara för den sökande att fylla i eventuella föränd
ringar, skriva under och skicka in. Utbetalning sker i början av nästkom
mande år.

Ludvika tittar på faktiskt nedlagda kostnader

I Ludvika ges bidrag till minst 200 m långa vägar där det finns perma
nentboende och till vägar med stor betydelse från kultur- eller fritidssyn
punkt. Bidragets storlek beräknas efter föregående års nedlagda kostnader
med en övre gräns på cirka 10 kr/m för vägar utan statsbidrag och cirka
5 kr/m för vägar som erhåller statsbidrag. Om det totala anslaget i kom
munens budget inte räcker, görs ett procentuellt avdrag för alla väghållare.
Kommunens sju gamla vägföreningar behandlas annorlunda. Där görs en
manuell beräkning som tar hänsyn till lokala variationer och nedlagda
kostnader.

Orsa har ett särskilt skogsbolag

I Orsa svarar Orsa Besparingsskog för väghållningen av alla enskilda byvä
gar och vissa enskilda turistvägar. Detta regleras i ett särskilt samarbets
avtal som gällt från den I januari 1975 och som förlängs i femårsperioder
med en uppsägningstid på ett år. De vägar som avtalet avser finns redovi
sade i karta och förteckning. De ska underhållas och vinterväghållas på ett
för samfärdseln tillfredsställande sätt och så att statliga bidrag inte även
tyras. Kommunalt bidrag betalas ut för väghållningen; bidragets storlek är
indexreglerat och uppgick år 2005 till 900 000 kr.

Avkastningen från Orsa Besparingsskog går bland annat till skötsel av
vägar. Den här typen av förening får rent juridiskt inte ge någon avkast
ning till sina medlemmar och överskottet används därför bland annat
till drift och underhåll av vägarna inom området och till nya plantor. För
kommunens och dess innevånare del ger detta system ett enkelt och kost
nadseffektivt vägnät.
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Tyresö betalar direkt till permanentboende

I Tyresö finns fem större vägföreningar med totalt 80 km väg. Kommunen
bidrar till väghållningen genom ett bidrag till permanentboende om 700

krlfastighet. I de fall kommunen är fastighetsägare för skolor eller lik
nande, är kommunen också med i vägföreningen och betalar vägavgift likt
övriga fastighetsägare.

Kommunen har inte tagit över skötseln för någon vägförening, men sköter
däremot flera enskilda vägar på entreprenad. Det är ofta en bra lösning
eftersom det finns samordningsfördelar i samband med exempelvis snö
röjning.

Växjö har samordnande vägförsamling

Växjö kommun ger i praktiken ett roo-procentigt bidrag till enskilda
väghållare och sköter även viss del av administrationen. Föreningarna
har organiserat sig i något man kallar vägförsamlingar, som geografiskt
motsvarar de sju kommuner som fanns före sammanslagningen. Vägför
samlingarna har i sin tur ett antal vägsamfälligheter under sig och väg
församlingarnas styrelser fungerar både som samordnare och som kom
munens förlängda arm. Så tar vägförsamlingen till exempel in anbud för
verksamheterna och handlar upp dessa. Räkningarna går till kommunen
som betalar 100 procent av kostnaderna. Statsbidrag för vägarna söks av
vägförsamlingarna och kommunen erhåller bidraget.

Enskilda vägar utan statsbidrag som är längre än 100 meter får ett begrän
sat underhåll i form av snöröjning (ej sandning), hyvling och grusning vid
behov. Övriga åtgärder som till exempel kantskärning eller underhåll av
vägtrummor görs inte.

Munkedal - ger bidrag till snöröjning

I Munkedal ger kommunen bidrag till enskilda vägar oavsett statsbidrag.
Kommunen bekostar skötsel av grönytor (400000 kr, år 2004) och gatu
belysning (r mkr kr år 2004). Driftbidrag till vägarna ges bara till snöröj
ning för permanentboende, och är 0,85 kr/m. Bidrag betalades ut till 380

km väg och bidragets storlek var alltså 330 000 kr. Bidraget betalas ut till
enskilda eller till vägförening när sådan finns. Det finns också krav på att
vägens längd ska vara minst roo meter. Kommunen ger råd till enskilda
väghållare men inte administrativt stöd.
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Kommuner som sköter enskilda vägar

Många kommuner har valt att sköta de enskilda vägarna och således svara
för kostnaderna för drift och underhåll. Ofta fattades beslutet i samband
med kommunsammanslagningarna på 60- och 70-talen, med motiv att
de olika kommundelarnas olika regler var lättast att ersätta med en sådan
bestämmelse. Vid denna tid täckte statsbidraget kostnaderna för skötseln
av enskilda vägar relativt väl, och därför var beslutet enkelt.

Idag framhåller flertalet kommuner att den driftkostnad som Vägverket
räknat fram inte täcker de egentliga kostnaderna. Någon kommun anser
sig ha brustit i tydlighet när väghållningen togs över - det är ju ingen
kommunal skyldighet, men efter 30 år tar invånarna den kommunala
skötseln för självklar. Särskilt familjer som flyttar ut på landet tar för
givet att kommunen sköter vägarna.

De positiva aspekterna med att kommunen sköter väghållningen är
många:
• Service till dem som bor på landet. Äldre kan bo kvar i sina bostäder

längre.

• Likvärdig (hög) standard på vägarna för alla kommuninvånare.

• Enklare administration med en kontaktperson på Vägverket.

• Kommunen har den personal, den utrustning och de resurser som
krävs.

• Upphandlingar görs i konkurrens, vilket pressar kostnaderna.

Men även en rad negativa aspekter har också framkommit:

• Höga kostnader. Det blir dyrare för kommunerna att sköta vägarna än
för de enskilda föreningarna.

• Mindre självbestämmande för invånarna, som inte får välja vilken stan
dard vägen ska hålla.

• Mindre engagemang från invånarna, som blandar samman enskilda
vägar med allmänna vägar och ställer samma krav som på dessa.

Borlänge sköter vägar med och utan statsbidrag

I Borlänge sköter kommunen enskilda vägar oavsett statsbidrag, vilket
innebär att kommunen sköter de flesta enskilda vägarna. Kommunen ser
fördelar i att ha en likvärdig standard på vägarna för alla kommuninvå
nare. Eftersom kommunen inte har fått in några klagomål antas invånarna
vara nöjda.

Nackdelarna för kommunen är att det eventuellt kostar mer än vad det
skulle göra om kommunen bara gav bidrag till enskilda väghållare. Egen
bestämmandet blir heller inte lika stort. Kommunen skulle vilja återgå till

16 Här slutar allmän väg



bidragssystem och föra tillbaka ansvaret på föreningarna, men har av olika
skäl valt att inte göra så.

Gotland sköter nästan samtliga enskilda vägar

I Gotland sköter kommunen i någon form i stort sett alla enskilda vägar
på ön. Den största andelen utgörs av enskilda vägar med statsbidrag, som
har en total längd på 834 km och som 2004 kostade 6,5 miljoner kronor
att sköta. Utöver dessa vägar finns 336 km enskild väg utan statsbidrag där
kommunen snöröjer, vilket kostade två miljoner kronor.

Kommunen sköter 76 km vägar i tätorter, där man inte är huvudman, vil
ket kostar I miljon kronor. Dessutom sköter kommunen sommarunderhål
let på ett antal enskilda vägar som leder till badplatser eller sevärdheter.
Längden på dessa vägar uppgår till 82 km och underhållet kostade totalt
0,4 miljoner kronor.

Tingsryd har politiska vägråd

Sedan 1970, då sju små kommuner slogs ihop till Tingsryds kommun, skö
ter kommunen samtliga enskilda vägar samt även cirka 650 privata utfar
ter för permanentboende. Dessa kan ansöka om servicen (som innefattar
snöröjning men inte halkbekämpning) hos kommunen, om utfarten är
längre än 50 m.

Kommunen har skriftliga fullmakter från samtliga 180 vägsamfälligheter
att statsbidraget får nyttjas av kommunen. Fördelarna med den kommu
nala skötseln är att det blir lika för alla, och att kontakten med Vägverket
blir smidigare. Det är även möjligt att göra större satsningar vissa år. Det
finns ett vägråd (politiskt) där tre politiker från varje församling (sju st)
ingår. Vägrådet träffas två gånger per år och fungerar som rådgivande till
kommunen. Det har inte framförts några signaler om att man vill gå över
till det gamla systemet.

Den huvudsakliga nackdelen är kostnaden och farhågan om att pengarna
inte ska räcka.

Andra kommunala bidragsformer

Flera kommuner ger bidrag till annat än den rena driften av vägen. I den
enkät som Sveriges Kommuner och Landsting skickade ut under hösten
2005, redovisade 93 kommuner sådana bidrag till de enskilda vägarna.

Vanligast är ett "iståndsättningsbidrag", vilket oftast är ett komplement
till det bidrag som Vägverket ger för iståndsättning av vägar. Bidraget
är oftast en viss procent av Vägverkets godkända kostnad. Procentsatsen
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varierar från 10 till 30 procent. Någon kommun betalar hela skillnaden
mellan den faktiska kostnaden och Vägverkets bidrag.

Övriga bidrag som beskrivits i enkäten är:

• Bidrag till belysning (anläggning och drift).
• Bidrag till beläggning (bland annat asfaltering av grusväg).

• Skötsel av grönområden.
• Lån till upprustning av vägar.

• Bidrag till lekplatser.
• Bidrag till finplanerad/grovplanerad allmän platsmark.

• Administrationsbidrag.

• Redskapsbidrag.
• Grusningsbidrag.
• Bidrag till vägar med hög turistbelastning.

• Bidrag till enskild färja.
• Bidrag till enskilda vägar som har buss i linjetrafik.

• Bidrag till förrättning.

Kramfors sköter belysning och vinterväghållningen på trottoarerna

I Kramfors beslutade kommunen på Ig7o-talet att sköta vinterväghåll
ning på trottoarer m.m. åt bland annat bostadsrättsföreningar. För denna
service debiteras en avgift på g krim och år (avgiften är indexreglerad).
Frågan är om kommunen tagit på sig något juridiskt ansvar, om någon
exempelvis skulle bryta benet, i och med att kommunen tar ut en avgift
av de boende. Ansvarsfrågan har ännu inte varit aktuell.

Kommunen sköter också belysningen via Kramfors Energiverk. I vissa fall
sätts ny belysning upp där gammal gått sönder, men det är vanligare att
belysningsarmaturer tas ner ur energibesparingssynpunkt.

Lerum sköter grönytor och lekplatser

I Lerum har kommunen tagit över skötsel och upprustning av grönytor
och lekplatser inom vägföreningsområdena, men vägföreningarna har
fortfarande huvudmannaskapet. Fördelen är en enhetlig standard på sköt
seln. Nackdelen är kostnaden, men eftersom det ändå till sist är kommun
invånarna som får betala spelar det ingen roll om det sker via skatten eller
avgifter till vägföreningarna.

Kommunen har även tagit över driften för belysning inom vägförenings
områdena och för vägsamfälligheterna på landsbygden.
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Norsjö sköter befintlig belysning och ger bidrag till ny

I Norsjö ansvarar kommunen för underhållet av belysning utmed kom
munens enskilda vägar. Byar med minst 7-8 hushåll kan efter ansökan få
bidrag till belysning. Beviljas bidrag står kommunen för anläggningen och
därefter även för driften.

Skellefteå ställer krav på belysningsförening

I Skellefteå sköter kommunen belysningen utmed enskilda vägar. I orter
med minskande invånarantal försöker kommunen begränsa antalet arma
turer. För att kommunen ska stå för drift och underhåll för ny belysning
får invånarna bekosta installationen. Därefter tar kommunen över drift
och underhåll såvida invånarna skapar en belysningsförening.

Töreboda ger redskapsbidrag

I Töreboda har kommunen flera olika bidragsformer:

För enskilda vägar med statsbidrag ges ett byggnadsbidrag som utgår med
7 procent av Vägverket godkänd kostnad, och ett särskilt driftbidrag på 25

procent av mellanskillnaden mellan utgående statsbidrag och den av Väg
verket godkända kostnaden.

Bidrag vid sammanläggningsförrättningar utgår med 30 procent av mel
lanskillnaden mellan utgående statsbidrag och den av Vägverket godkända
kostnaden. Kostnad för övriga förrättningar utgår efter särskild prövning
med högst 40 procent av verklig kostnad.

Redskapsbidrag utgår med 30 procent av mellanskillnaden mellan utgå
ende statsbidrag och den av Vägverket godkända kostnaden.

Bidragen beviljas av kommunstyrelsen, som också beslutar om tolkning
och tillämpning av dessa bidragsgrunder. Bidrag under 200 kr betalas inte
ut.

Ängelholm ger bland annat bidrag för onormalt hög driftkostnad

I Ängelholm ger kommunen iståndsättningsbidrag samt bidrag till skötsel
av lekplatser och grönytor samt gång- och cykelvägar. Gatubelysningen
sköts av kommunen och är inbakad i den kommunala belysningsbudgeten.
Kommunen har dessutom ett särskilt bidrag vid onormalt höga driftkost
nader som prövas av Tekniska nämnden i varje enskilt fall. Efter stormen
Gudrun 2005 betalades till exempel ca 50 000 kr ut.
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Borlänge - energibolaget sköter belysningen

I Borlänge sköter Borlänge Energi belysningar utmed de enskilda vägarna.
Den uppenbara fördelen är en gemensam standard för hela kommunen.
Nackdelen är att föreningarna själva från början satt upp armaturerna,
varför de har olika utformning och inte alltid står där de bör stå. Dess
utom är många armaturer gamla.

Munkedal sköter grönområden och har skrivit över ansvaret på
kommunen

I Munkedal sköter kommunen grönområden, belysning och lekplatser.
Kommunen vill att huvudmannaskapet ligger på vägföreningen, men tar
hand om skötseln kostnadsfritt. Även ansvaret skrivs över på kommunen.
Vägföreningarna sköter bara vägar och gång- och cykelvägar.

Fördelen med systemet är att underhållet garanterat sköts. Dessutom har
kommunen kompetens gällande upphandlingar och underhåll. Kommu
nen borde kunna släppa detta ansvar till de stora vägföreningarna (i de
stora tätorterna) medan det är svårare för de små. En lösning kan vara att
de små går samman och hjälps åt med upphandlingar.

Umeå sköter belysning men vill inte ta reinvestingskostnaderna

I Umeå sköter kommunen belysningen på flertalet enskilda vägar och ger
även bidrag till kompletterande belysning.

Då befintliga anläggningar utmed de enskilda vägarna måste förnyas, sva
rar kommunen dock inte för kostnaden eftersom kommunen inte byggt
dem.

Växjö är restriktiv med ny belysning

Växjö sköter befintlig belysning utmed enskilda vägar, men är mycket res
triktiv till ny belysning längs enskilda vägar. Kommunen har endast satt
upp ny belysning i ett fall, i en by med mycket samlad bebyggelse.
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3. Utveckling åt olika håll

Vissa kommuner håller på att se över bidragssystemet för enskilda vägar,
oftast med motiv att minska bidragen eller att upphöra med dem helt.

Det finns även kommuner som vill minska sin skötsel av de enskilda
vägarna, eller överföra all skötsel till de egentliga väghållarna.

Några kommuner vill ta över huvudmannaskapet för de enskilda vägarna,
medan andra hellre vill försöka väcka sovande föreningar till liv.

Vem ska vara huvudman?

Helsingborg ändrar detaljplanerna till kommunalt
huvudmannaskap

Som många andra kommuner tog Helsingborg över skötseln av vägar med
enskilt huvudmannaskap i en rad mindre orter i samband med kommun
sammanslagningen 1972. Med anledning av de olika momsreglerna för för
eningar och kommuner såg kommunen det fördelaktigt att göra en plan
förändring och byta huvudmannaskap trots förlust av vissa statliga bidrag.
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I dag är det kommunalt huvudmannaskap i samtliga tätorter och marken
för vägområdena har lösts in. För att få samma standard för snöröjning
som tidigare, har avtal träffats med vissa fastighetsägare utanför planom
rådet. I avtalet förbinder sig fastighetsägarna att sköta snöröjning enligt
samma krav som gäller inom det planlagda området.

lerum - 40 års arbete för att kunna ta över

Lerum har sju tätorter med vägföreningar. I samband med kommunsam
manslagningen 1969, beslöt fullmäktige att kommunen skulle ta över drif
ten av dessa tätorters enskilda vägar. Vägföreningarna kvarstod som väg
hållare och kunde få ett särskilt bidrag från kommunen (25 procent) för
att upprusta till kommunal standard. Från början krävdes gatustandard,
men sedan början av 1990-talet sänktes standardkravet samtidigt som upp
rustningsbidraget togs bort.

Nu är alla vägar upprustande till standardkraven. Vägföreningarna kom
mer att upphöra och kommunen tar över huvudmannaskapet. De sju
vägföreningarna ska tillsammans betala fem miljoner kronor till kommu
nen, vilket motsvarar de kostnader vägföreningarna skulle ha haft om de
själva haft kvar huvudmannaskapet och inkluderar åtgärder som byte av
trummor etcetera. Vägföreningarna ska också bekosta förrättningen vid
likvideringen. Eftersom inte alla vägar ligger på kommunal mark, har väg
föreningarna förberett avvecklingen genom att kontakta markägaren för
att få ett servitut eller för att lösa in fastigheten.

Förhoppningarna är stora inför det framtida systemet, men det har varit
ett stort arbete och tagit cirka 40 år att komma hit.

Munkedal vill föra över huvudmannaskapet till vägföreningar

I Munkedal har kommunen tidigare skött tätorternas enskilda vägar. Full
mäktige ser dock numera stora fördelar med enskild väghållning och har
fattat flera beslut (på 70-talet och i slutet av 90-talet) om att försöka föra
över huvudmannaskapet till vägföreningar. Frågan behandlades senast i
Tekniska nämnden i januari 2006.

Kommunen har bildat vägföreningar, regelrätt genom lantmäteriförrätt
ning, i samtliga tätorter utom Munkedal. Där är reaktionerna från invå
narna negativa. Många anser att Munkedal är en större tätort än de övriga
och därför bör särbehandlas.

Trycket från invånarna i de övriga orterna är dock stort på att det verkli
gen blir en överflyttning av skötseln till de nybildade vägföreningarna.
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Ängelholm har särskilda kriterier för övertagande

I Ängelholm har några vägföreningar framfört önskemål om att kommu
nen ska ta över väghållningen. Kommunen har därför tagit fram följande
kriterier för att ett sådant beslut ska kunna fattas:

I. Vägsamfälligheten ska inte vara bildad enbart för att möjliggöra en
sammanhållen exploatering av ett specifikt markområde.

2. Området för väghållningen ska vara detaljplanelagt. Detaljplaneänd-
ring krävs för att ändra huvudmannaskapet för offentlig plats.

3. Kommunen ska vara ägare till vägmarken.

4. Vägnätet ska hålla normal standard för kommunen.

5. Andelen helårsboende inom väghållningsområdet ska överstiga 60 pro
cent.

6. Fler än 45 fastigheter ska ingå iväghållningsområdet.

7. I det fall punkterna 2,3 och 4 inte uppfylls kan detta ändras genom
detaljplanearbete, lantmäteriförrättning och vägombyggnad. Dessa
åtgärder ska bekostas av väghållaren.

Kriterierna innebär att det i första hand är i de lite större orterna som ett
övertagande är aktuellt.

Örnsköldsvik utreder återlämnande av skötseln

I Örnsköldsvik sköter kommunen 31 mil enskilda vägar och ger bidrag för
48 mil. Kommunen vill behandla alla enskilda vägar på samma sätt och
endast betala bidrag till vägföreningar. En utredning om återlämnande av
skötselåtagandena pågår. Ärendet har varit uppe till behandling vid flera
tillfällen under åren, men alltid mött en kraftig opinion mot de föreslagna
förändringarna. Dessutom har vägföreningar/samfälligheter svårt att få
fram personer till styrelser och övriga uppdrag.

Enligt kommunen kommer avfolkningen av glesbygden att innebära
indragning av bidrag till enskilda vägar, vilket i sin tur kan bli problem för
bland annat skogsnäringen.

Sundsvall vill återinföra enskild skötsel

Sundsvall gör nu en stor satsning på att föra över väghållningen för många
enskilda vägar till de boende. Beslutet har dröjt, och kommunen har även
diskuterat möjligheten att ta hand om skötseln av de enskilda vägarna
men funnit att det är ekonomiskt omöjligt.

Historiskt har det skett två kommunsammanslagningar, 1965 och 1974. I
samband med dessa beslöt två av de då sju existerande kommunerna att de
skulle ta på sig skötseln av de enskilda vägarna, medan de andra kommu-
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nerna inte tog sådana beslut. Detta resulterade i att kommunen sköter en
stor del av det enskilda vägnätet i vissa kommundelar, medan man i andra
delar i stort sett inte sköter några enskilda vägar alls. Systemet är orättvist
och kommunfullmäktige och den nämnd som är ansvarig för väghåll
ningen har nu beslutat om att kommunen ska återlämna väghållningen
till brukarna.

Kommunen anser att vägsamfälligheter med förrättning bör bildas.
Kostnaden ska brukarna stå för. För detta har kommunen avsatt medel
och personalresurser. Frågan kommer åter att tas upp i nämnd och full
mäktige.

Förutom beslutet ovan gör kommunen pga besparingskrav en översyn av
hela väghållningsbudgeten. En del i detta arbete är att överföra kostnader
från väghållningsbudgeten till den verksamhet inom kommunen som
är brukare av vägen. Om till exempel en slalombacke ligger längs den
enskilda vägen ska väghållningen bekostas av kommunens fritidsbudget
om det är en kommunal verksamhet och av det privata bolaget om det är
en privat verksamhet. I andra fall kan det vara en pumpanordning som
krävs för va-nätet som ligger i anslutning till vägen. Då bör underhållet
bekostas av va-bolaget och inte belasta väghållningsbudgeten.

I många fall ligger det bostäder längs de enskilda vägarna som kommu
nen sköter, och dess invånare behöver inte betala för den kommunala
väghållningen. Utifrån dessa motiv har kommunen nu beslutat om att
väghållningen ska föras över till dem som faktiskt bör sköta vägen, vilket
är fastighetsägarna och de verksamheter som bedrivs inom fastigheterna.
Vägsamfälligheter bör bildas genom förrättning och kostnaden ska bru
karna stå för. I exemplen ovan får kommunen eller de privata bolagen
ett stort andelstal som motsvarar deras verksamhet. De mindre fastighets
ägarna får motsvarande mindre andelstal, men måste i fortsättningen
betala sin andel av väghållningen.

Väcka eller låta sova?

Genom ändringar i lagstiftningen från 1januari 1998, skulle gamla vägför
eningar och vägsamfälligheter se över och justera sina andelstal genom en
lantmäteriförrättning innan 2002 års utgång. Tidpunkten sköts senare upp
till 2004 års utgång. Trots detta tycks andelstalen fortfarande 2006 vara
oförändrade i många föreningar, speciellt i dem som är sovande.

Om föreningen är sovande har kommunen tre alternativ:

• att fortsätta med frivilliga driftåtaganden

• att ta över hela ansvaret för vägen

• att väcka föreningen till liv
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För att kommunen ska kunna över ansvaret, krävs att detaljplanerna änd
ras från enskilt huvudmannaskap till kommunalt.

Väljer kommunen att väcka föreningen krävs en andelsjustering och val
aven aktiv styrelse. Om det inte går att få funktionärer till en lämplig
styrelse, finns möjligheten att tillsätta en av länsstyrelsen utsedd sysslo
man. Denne får till uppgift att sköta föreningens sysslor till dess en sty
relse kan ta över ansvaret.

Vissa kommuner har väckt föreningar genom förrättning hos Lantmäte
riet. Några kommuner tvekar inför hur man ska ta sig an de sovande för
eningarna och poängterar att vägföreningen har det juridiska ansvaret för
vägen trots att kommunen tagit över driften. Någon kommun ser risker
med tvångsväckning. I Skellefteå är man till exempel rädd för att de ökade
kraven på enskilda kan påskynda utarmning av glesbygden.

Ibland har kommunen stått för förrättningskostnaderna vid en väckning,
ibland inte. Oavsett hanteringen av denna kostnad, tycks kommunerna i
samtliga fall ha upplevt att det krävts mycket tid till väckningen.

Om kommunen vill införa förändringar som berör de sovande föreningarna
och därför planerar att väcka dem, är dagens system med en omprövningsför
rättning naturlig. Däremot borde det finnas ett enklare och billigare system för
avveckling av föreningar.

Degerfors föreslår att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om
att avveckla föreningar som varit sovande ett viss tid, till exempel tio år.
Avvecklingen skulle kunna föregås avannonsering.

Borlänge föreslår också ett system med en bestämd tidsgräns, varefter
föreningar kan avvecklas på ett mer informellt sätt.

Arvika ser en förenkling i processen om till exempel Vägverket går in och
betalar förrättningskostnaden. Speciellt äldre som bor längs en enskild väg
kan annars drabbas hårt, i synnerhet de som inte har bil och inte tycker
sig använda vägen. Skogsägare kan komma att få en stor andel vid en ny
förrättning, vilket kan bli mycket kostsamt.

BREV-utredningen (den statliga utredningen om bidrag och regler för
enskild väghållning, SUO 2001:67) föreslog att Lantmäteriet, på begäran
från kommunen och efter viss enkel handläggning, skulle kunna besluta
att anläggningsbeslutet för gemensamhetsanläggningen upphävs. Flera
kommuner förefaller fortfarande vänta på att ett sådant system ska infö
ras. I avvaktan på ett sådant beslut ser Sveriges Kommuner och Landsting
tre alternativa hanteringssätt, se avsnittet Olika vägar för det framtida
engagemanget.
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Skellefteå har inte råd att väcka 406 sovande föreningar

I Skellefteå finns 406 sovande vägföreningar. Inga försök att väcka dessa
har gjorts. För att det ska vara möjligt måste processen förenklas så att
ansvaret förs över på de boende på ett enklare sätt än genom dagens för
rättning. Nu måste man hitta metoder att tvinga de boende att ta över
väghållningen - på frivillig basis är det omöjligt. Kommunen ser dock en
risk med att väcka föreningarna med tvång då detta kan bidra till lands
bygdens utarmning, eftersom kostnaderna för den enskilda väghållningen
kan bli avskräckande.

Knivsta väckte genom att sluta ploga

I Knivsta fanns tidigare en sovande förening i den största tätorten. När
kommunen inte längre plogade föreningens gator klagade de boende,
men möttes av svaret att kommunen inte hade något formellt ansvar för
snöröjningen. Reaktionerna från de boende var starka i början, men efter
hand förstod de att de inte hade något annat val än att väcka den registre
rade förening som fanns.

Inom samma detaljplan finns en kvartersgata, utan någon registrerad för
ening. Även här vill kommunen få igång en förening. Inom området har
kommunen en parkyta, vilket gör att kommunen känner ett ansvar för att
medverka till att föreningen bildas. Därför står man kostnaden för förrätt
ningen.

Arvika väcker vid större ombyggnader

Vid kommunsammanslagningen i Arvika 1971 tog kommunen över driften
för de enskilda vägarna. Det innebar att många föreningar somnade in,
eftersom föreningens huvudfrågor försvann när driften sköttes "automa
tiskt". De som bott länge längs en enskild väg är oftast medvetna om att
de egentligen har ansvar för driften, medan nyinflyttade ofta tar för givet
att det är en kommunal väg. Många tycker att det är orättvist att de som
bor vid enskild väg ska betala för driften, medan de som bor vid allmän
väg inte behöver betala. Alla betalar ju skatt.

Vid större ombyggnader eller då en vägförening vill ha investeringsbidrag
kräver kommunen att vägföreningen väcks till liv. Kommunen rekommen
derar att det sker genom en förrättning. I dagsläget ges inget bidrag till
förrättning. Kommunens erfarenhet är att det i denna process är mycket
viktigt med bra information till de boende.
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Borlänge låter föreningarna fortsätta sova

Vid kommunsammanslagningen i Borlänge 1972 togs beslut om att den
nya kommunen skulle ta över driften av de enskilda vägarna. Vägförening
arna skulle dock finnas kvar. Borlänge kommun har fem sovande vägfören
ingar i tätorten, vars vägar idag utgör en sammanhängande del av tätorten.
De sköts med samma standard som övriga kommunala gator.

I slutet av 1990-talet kunde kommunerna få bidrag för avveckling av väg
föreningar. Kommunstyrelsen beslutade dock att inte väcka eller avveckla
vägföreningarna utan istället göra förändringar i samband med ändringar
i detaljplanerna. Anledningen var främst att kostnaden för förrättning
trots bidrag skulle bli mycket stor. Dessutom anser kommunen att dagens
system fungerar bra.

Umeå - tydligt politiskt mandat och samtida upprustning
underlättar processen

I Umeå finns ett antal föreningar som insomnade då kommunen tog över
väghållningen under 198o-talet. Varför övertagandena skedde är idag höljt
i dunkel. Ett antal väckningsförsök är på gång och kommunen konstaterar
att det går men att det krävs mycket tålamod. Ett tydligt politiskt mandat
underlättar, liksom beslut om upprustning och förbättring av vägen i sam
band med överlämnandet.

Degerfors låter förening fortsätta sova

I Degerfors finns två större tätorter där kommunen står för driften av de
enskilda vägarna, vilket har lett till att vägföreningarna somnat. En av
vägföreningarna avvecklades genom regelrätt lantmäteriförrättning för
1995. Kostnaden för detta avskräcker, så kommunen har inga planer på att
avveckla den andra föreningen eftersom det inte innebär några kostnader
att låta den fortsätta sova. Vägföreningens kassa har överlåtits till kom
munen.

Falun har såväl väckt som avvecklat föreningar

Vid kommunsammanslagningen i Falun tog kommunen över skötseln
av enskilda vägar. Vägföreningarna var trots detta livaktiga fram till att
bidragssystemet förändrades i början på 1990-talet, då de somnade in.
Kommunen har nu genomfört 5-6 förrättningar och väckt de sovande
föreningarna. Tre av förrättningarna är klara, medan tre har överklagats.
Sedan vägföreningarna tog över skötseln har vägarnas standard höjts.

Inom planlagt område fanns tidigare tre sovande vägföreningar. De ställde
till hinder vid ombyggnationer och kommunen har nu avvecklat dem
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genom ett enkelt planförfarande. Kommunen tog över huvudmannaskapet
utan opinion och kommunen ställde heller inga krav på vägföreningarna.
En nackdel är att det nu, när kommunen tagit över huvudmannaskapet,
ställs högre krav på driften.

Kommunen har stått för förrättningskostnaderna, men påpekar att det
även kostar mycket i tid för till exempel information och förberedande
möten för att lyckas väcka sovande föreningar.

ludvika väntar på att kunna ta över

Ludvika har en sovande vägförening sedan 2003, dvs sedan drygt tre år.
Föreningen fick inte ihop någon ny styrelse. Den sista styrelsen lämnade
alla föreningens handlingar till kommunen. Då det fanns ett beslut att
kommunen så småningom skulle ta över alla vägföreningar gjordes inga
försök att hjälpa till med val av ny styrelse. Kommunen tog över driften.

En förening har sedan över tio år tillbaka (1995) bara en medlem kvar i
styrelsen (ordföranden). Där hjälper kommunen till med det ekonomiska
arbetet och med alla vägarbeten. En annan vägförening har ingen ordfö
rande. Där sköter en sekreterare arbetet och ordnar ensam eller med kom
munens hjälp att vägarna hålls i godtagbart skick.

Kommunen försöker komma fram till en metod att upphäva vägfören
ingarna på ett enkelt sätt för att själva kunna ta över ansvaret och för att
kunna tillgodogöra sig momspengarna. Då kommunerna är momsbefriade,
medan samfälligheterna är skyldiga att betala moms, innebär detta att för
eningens verksamhet ger 25 procent högre kostnader än om kommunen
gör motsvarande åtgärder.

Tingsryd har allt färre kontaktpersoner i sina föreningar

Vägföreningarna i Tingsryd har i många fall inga kontaktpersoner eller
endast mycket gamla personer. Vart femte år går kommunen igenom stan
darden på vägarna och vill då ha med en representant från varje förening.
Det blir färre och färre representanter för varje år, men i och med invente
ringen håller kommunen åtminstone en viss kontakt med föreningarna.

Kommunen konstaterar att de boende, särskilt personer som flyttat från
stan till landet, ofta är omedvetna om att vägföreningen är juridiskt
ansvarig även om kommunen sköter driften. Det borde därför ingå i mäk
larnas ansvar att informera om hur enskild väghållning fungerar.
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Örnsköldsvik har avtal som reglerar övertagandena

Örnsköldsvik har flera sovande föreningar, varav flera inom tätorterna.
Insomnandet skedde vid kommunövertagandet. Kommunen har inte
försökt väcka eller avveckla föreningarna, men i de sovande vägsamfäl
ligheterna på landbygden har man ett system med kontaktpersoner. Örn
sköldsvik har övertagit vägföreningar i tätorter i samband med kommun
sammanslagningen. Övertagandet har gjorts via avtal och det juridiska
ansvaret regleras via ett separat kommunfullmäktigebeslut.

Norsjö har inget intresse av att väcka eller avveckla sovande
föreningar

Alla enskilda vägar i Norsjö där kommunen sköter väghållningen har
sovande föreningar. Kostnaden för att väcka dessa föreningar skulle vara
mycket höga. Därför finns inget intresse från kommunens sida vare sig att
väcka eller avveckla de sovande föreningarna. Det är fritt fram för enskilda
föreningar att ta över driften från kommunen, något som dock aldrig varit
aktuellt.

Hur hanteras brist på funktionärer?
Många vägsamfälligheter sköts idag av personer som har eller har haft
egen verksamhet och där skötseln av vägen varit en enkel och naturlig del
av det ordinarie jobbet. Denna ofta äldre generation ersätts av betydligt
färre yngre med samma förutsättningar eller vilja att sköta vägarna. Bland
de tillfrågade kommunerna ser många detta som den viktigaste stöteste
nen i ett framtida system. För tillfället tycks dock tillgången på entrepre
nörer i allmänhet vara god och bara i undantagsfall har kommuner kom
mit i kontakt med vägföreningar/vägsamfälligheter som inte har tillgång
till entreprenörer.

Bristen på personer som vill engagera sig i styrelser m m är däremot
påtaglig. I de befintliga vägsamfälligheterna börjar styrelseledamöterna
bli till åren och då det bildas nya vägföreningar är det svårt att få ihop
tillräckligt många funktionärer. I Degerfors och Knivsta verkar det exem
pelvis inte vara något problem med entreprenörer och maskiner, det finns
många skogsägare och bönder som gärna åtar sig underhållsarbetet. Inte
heller i Kramfors är entreprenörerna någon brist, men däremot råder det
stor brist på funktionärer då det är många äldre som inte längre orkar.

3. Utveckling åt olika håll 29



Österåker har funktionärsbrist

Kommunen ger råd, men erbjuder sig inte att sköta styrelsesysslor mot
betalning.

I vissa fall uppstår brist på funktionärer i nya områden. När ett antal min
dre gemensamhetsanläggningar ingår i en stor gemensamhetsanläggning,
uppstår ofta brist på personer som vill sitta i delstyrelserna. Detsamma
gäller mindre gemensamhetsanläggningar, där det också ofta råder brist på
kompetens och tid. I större områden, med exempelvis 1000 fastigheter, är
det däremot sällan brist på funktionärer.

Kommunen har träffat alla centrala huvudmän och av dessa var cirka
tio procent intresserade av assistans när det gäller upphandling av entre
prenörer.

Arvika har brist på entreprenörer

De som bor längs de enskilda vägar som kommunen sköter, tycker i all
mänhet att det är bra men att underhållet har blivit sämre. Det beror på
att statbidraget sänkts och att bidragsbortfallet inte kompenseras av kom
munen. Det är dessutom svårt att få tag på entreprenörer som kan utföra
drift och underhåll på vägarna. Många har lagt ner sin verksamhet och
gått i pension, och det finns inte så många som kan ta över.

Vissa av de boende klagar hos kommunen, men får då reda på att kommu
nen sköter vägen utan att egentligen ha någon skyldighet och att vägför
eningen gärna får ta över driften. Därmed brukar klagomålen upphöra.

Den största farhågan är att Vägverket ska sänka statsbidragen ytterligare.
För 6-7 år sedan var statsbidraget 35 procent av driftkostnaden, och skulle
bidraget åter sänkas till den nivån blir det oerhört kostsamt för kommu
nen att hålla ens en hygglig standard på enskilda vägar med statliga bidrag.

I Falun behöver föreningarna teknisk, ekonomisk och juridisk hjälp

Många föreningar saknar egen kompetens och vill ha teknisk, ekonomisk
och juridisk hjälp så snart något inträffar. Kommunen ställer upp med
rådgivning och lotsar folk vidare till rätt instans. Kommunens ansvarige
för enskilda vägar medverkar vid vägföreningsmöten etcetera. Kommunen
planerar att anställa ytterligare en person för kontakten med vägförening
arna. Det är dock osäkert om det blir verklighet.

Det råder brist på entreprenörer och maskiner i hela Dalarna. Ett företag
har i princip monopol och kostnaderna blir höga för föreningarna. Tidi
gare kunde föreningen sköta och nyttja kommunens avtal med entrepre
nörer, men så är inte längre fallet.
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Hur hanteras väghållningen vid nyexploatering?

Synen på detaljplaner med enskilt huvudmannaskap vid nyexploatering
varierar mellan kommunerna. Vissa kommuner tycker att det är bra och
anger exempelvis hög självbestämmanderätt som positivt. Andra kom
muner föredrar kommunalt huvudmannaskap. Umeå är ett exempel på en
kommun där det är vanligt att kommunen beslutar om enskilt huvudman
naskap i nya detaljplaner. Tyresö har i samband med en fördjupad över
siktsplan studerat förutsättningarna för kommunalt eller enskilt huvud
mannaskap inom kommunen, som redovisas i nästa kapitel.

Botkyrka har beslutat om kommunalt huvudmannaskap vid
nyexploatering

I Botkyrka har kommunen beslutat att det ska vara kommunalt huvud
mannaskap vid nyexploatering. Om kommunen via en aktiv detaljplane
läggning tar initiativ till förtätning inom befintliga planer med enskilt
huvudmannaskap, så övertar kommunen också väghållningsansvaret uti
från vissa förutsättningar. Om enskilda föreningar däremot tar initiativ
till en planläggning för att till exempel kunna dela sina tomter, godkänner
kommunen planändringen och tar på sig huvudmannaskapet med förbe
hållet att gatukostnader för de nya fastigheterna kommer att tas ut. Kost
nadsbilden blir då ofta en annan än föreningen tänkt sig med minskat
intresse för en ny plan som följd.

Knivsta har numera enskilt huvudmannaskap i de flesta planerna

Knivsta har ingen princip för hur frågan om huvudmannaskap för väg
hållningen ska hanteras vid nyexploatering. I de flesta detaljplaner har
dock kvartersgatorna enskilt huvudmannaskap. I nya detaljplaner görs för
rättningar direkt och exploatören står för kostnaden.

Kommunen anser att de boende har fördelar av den enskilda vägsamfäl
lighetens självbestämmanderätt. De boende kan själva bestämma gatans
standard, eventuella hastighetsdämpande åtgärder etcetera. Om exem
pelvis åldersstrukturen i ett område förändras kan hastighetsregleringen
anpassas till detta. Vidare ser kommunen fördelar med att kostnaderna
blir lägre vid enskilt huvudmannaskap. Nackdelen skulle enligt kommu
nen möjligen kunna vara mindre samordningsvinster vid upphandling av
exempelvis vinterväghållningen.

3. Utveckling åt olika håll 31



Skellefteå trycker på vikten av tydlighet vid överlämnande

Relativt nyligen har Skellefteå upprättat en ny detaljplan med enskilt
huvudmannaskap. Ansvar för gata, va och belysning ligger på de enskilda.
Kommunen har byggt allt och lämnar över i befintligt skick. Det har
varit en del diskussioner om vad det innebär med en komplett gata och
parterna har haft olika uppfattning bland annat när det gäller om belys
ningen ska vara inkopplad eller inte. Erfarenheten är att kommunen
måste vara mycket tydlig i skrivningen om vad som ingår och vad som
inte ingår. Dessutom är det viktigt att kommunen tydligt förklarar vad
enskilt huvudmannaskap innebär. För att säkerställa detta har kommunen
inbjudit till extra möten och även till rådgivning vad gäller de boendes
föreningsbildning med mera.

Sundsvall har antagit plan där hela området är kvartersmark

Sundsvall har nyligen antagit en detaljplan med ett 50-tal hus där hela
området anges som kvartersmark. Här redovisas inga gator och hela områ
det ska skötas som gemensamhetsanläggning. Detta är ett undantagsfall,
men kommunen hävdar att det i vissa fall är positivt för de boende att
de får ta ett större ansvar och sköta området som de vill. För kommunen
innebär det enskilda huvudmannaskapet ekonomiska fördelar.

Vellinge - enskilt huvudmannaskap är tradition

I Vellinge har stora delar av vägnätet enskilt huvudmannaskap. Många av
kommunens orter bildades ursprungligen för fritidsbebyggelse som senare
har permanentats. Kommunen anser att föreningarna fungerar väl och att
de i de flesta fall är positiva till det självbestämmande som huvudmanna
skapet innebär. Flera föreningar är förhållandevis stora, vilket är en fördel
då det ger ekonomisk kraft för att klara större underhållsarbeten etcetera.

Vid nyexploatering införs nästan uteslutande detaljplaner med enskilt
huvudmannaskap. Dels har kommunen traditionen som ett stöd för detta,
dels är man från politiskt håll mån om ett tydligt självbestämmande hos
kommuninnevånarna. Diskussioner förs om att föra över de få likvärdiga
bostadsområdena med kommunalt huvudmannaskap till enskilt, men
detta har ännu inte genomförts. Precis som i Skellefteå har kommunen
hamnat i diskussioner vid överlämnande av anläggningar till enskilda, och
därför beslutat om att ta fram en särskild checklista med punkter som ska
finnas med i ett avtal som tecknas mellan parterna.
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Degerfors har enskilt huvudmannaskap vid fritidsboende

Degerfors har en kluven syn på enskilt huvudmannaskap för fritidsbo
ende. Vid nyexploatering av fritidsboende har kommunen i flera fall
skrivit in enskilt huvudmannaskap i detaljplanen. Det finns inget princip
beslut i frågan, men en enkätundersökning till de boende har gjorts där
det framkommit att enskilt huvudmannaskap är att föredra. När det är
kommunalt huvudmannaskap sköts såväl vatten och avlopp som väghåll
ningen, vilket dock talar för kommunalt huvudmannaskap. Ofta är det
just sanitetsfrågan som blir komplex med enskilt huvudmannaskap, speci
ellt när fritidsboende övergår till permanentboende.

Österåker - stor andel planer med enskilt huvudmannaskap

I Österåker beslutar kommunen i go procent av fallen om enskilt huvud
mannaskap vid upprättandet av nya detaljplaner. Tack vare den stora ande
len vägsamfälligheter har kommunen kunnat se både för- och nackdelar
med enskilt huvudmannaskap. Enligt kommunen överväger fördelarna vid
enskilt huvudmannaskap i fritidsbebyggelse, medan nackdelarna övervä
ger i bebyggelse med fastboende.

Med kommunalt huvudmannaskap finns ekonomiska stordriftfördelar.
Hanteringen av dagvatten förenklas, gatuhållningen blir likvärdig och snö
röjningen kan ske i prioriteringsordning. Ofta varierar huvudmannaskapet
till och med längs en gata, som kan visa stor variation i gatustandard trots
att bebyggelsen ser ut på samma sätt. Det händer också att till exempel en
parkeringsplats snöröjs tidigare än vägen utanför, vilket många uppfattar
S0::n ineffektivt. Vidare ser kommunen att beslutsprocessen förlängs för
till exempel trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid en skola.

En annan erfarenhet är att det är mycket viktigt med förrättning innan
byggstart. Detta för att redan från början kunna vara tydlig med de krav
som ställs på de boende. Sker förrättningen i efterhand, vilket var vanligt
för 15 år sedan, uppkommer ofta många problem och diskussioner helt i
onödan.

Munkedal - alla detaljplaner har enskilt huvudmannaskap

Efter ett beslut i mitten av Iggo-talet har alla detaljplaner i Munkedal
enskilt huvudmannaskap. Argumenten för enskilt huvudmannaskap är
att det blir mer konsekvent och att ansvaret läggs på de boende. Köparna
informeras i samband med köpet av tomten och det har inte varit några
problem. Kommunen har även gjort om vissa stadsplaner så att dessa bli
vit detaljplaner med enskilt huvudmannaskap. Det har dock varit sådana
områden som ännu inte exploaterats och där kommunen är markägare.
Även företag har varit markägare i vissa fall, men det har inte medfört
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några problem. I vissa fall har man också gjort om gamla byggnadsplaner
till detaljplaner med enskilt huvudmannaskap. Trots att det egentligen
inte är någon skillnad, upplever kommunen att huvudmannaskapfrågan
blir extra tydlig när man gjort denna förändring.

Låta föreningen försvåra för allmän trafik?

Ett fåtal kommuner har problem med att de enskilda väghållarna vill
stänga vägen för allmän trafik. I något fall, där vägen anses ha betydelse
för allmänhetens framkomlighet, har kommunen tagit över driften eller
ökat bidragets storlek. I flera fall har dock frågan fallit, då föreningen bli
vit klar över att bidraget dras in om vägen stängs av för allmän trafik.

l en kommun har väghållarna ansökt om parkeringsförbud längs deras
vägar. Kommunen har många attraktiva bad och skogsområden utmed
dessa enskilda vägar och parkeringsförbuden minskar tillgängligheten. Det
vanligaste är dock att parkeringsförbudet tillstyrks. Tendensen tycks bli
allt vanligare - föreningarna försöker muta in sina egna områden allt mer.

Normalt sett bestämmer väghållaren själv vilken motorfordonstrafik som
ska tillåtas på enskilda vägar. Sveriges Kommuner och Landsting anser
dock att detta inte gäller för mark som är redovisad som allmän plats i
detaljplan. Marken ska då vara tillgänglig i enlighet med planbestäm
melserna och endast mindre avvikelser som är förenliga med syftet med
planen kan godtas. Frågan är dock inte oomstridd och den har bland annat
diskuterats av PBL-utredningen.

Om kommunen vill att en enskild väg ska vara öppen, tycks hot om indra
get bidrag vara en effektiv metod för att behålla vägen öppen. I vissa fall
kan detaljplanerna för området ge stöd för allmän trafik. Har vägen ett
allmänintresse för bad, turistnäring eller liknande kan det finnas anled
ning att ge ett särskilt bidrag med hänvisning till dessa faktorer. Är kom
munen själv fastighetsägare till dessa anläggningar kan föreningen över
väga ett större andelstal för kommunen.

Arvika - skogsägare har stängt vägar för allmän trafik

1999 sänkte Arvika bidragsnivåerna för bland annat skogsbilvägar och
utfartsvägar som inte är statsbidragsberättigade. Detta resulterade i att
ett antal skogsägare valde att stänga av skogsbilvägarna för allmän trafik,
genom skyltar eller bommar. Vägarna har inte öppnats sedan dess.

Falun - skogsägares kostnader hindrar sammanbundet vägnät

I några småbyar i Falu kommun arbetar kommunen med att binda ihop
vägnätet så att det ska fungera bättre för skolskjuts, sopbilar etcetera. För
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att lyckas vill kommunen skapa vägföreningar där till exempel skogsbil
vägar ingår. De som äger skogsbilvägarna får då stora andelstal och höga
kostnader, då kraven på vägens standard blir högre än för en skogsbilväg.
Det är då en stor risk att skogsägarna väljer att i stäl1et stänga av vägen för
allmän trafik.

Knivsta - uteblivet statsbidrag håller vägen öppen

I Knivsta hotade en förening att stänga av vägen för al1män trafik som
påtryckningsmedel för att få kommunen att ta över deras väg. Föreningen
hade dock statsbidrag och när det framkom att statsbidraget skul1e utebli
om vägen stängdes av, lades frågan ned. Det kan vara svårt för förening
arna att se varför de får statsbidrag, och att konsekvenserna av att en väg
stängs för al1män trafik är att exempelvis skolskjutsar går en annan väg.

Liknande erfarenheter finns bland annat i Degerfors och i Ludvika, där
det har framförts hot om att stänga av enskilda vägar. Då väghål1aren
insett att det skul1e leda till att kostnaden blir större vid ett sådant förfa
rande har hoten inte verkstäl1ts.

Munkedal - har i vissa fall gått in med mer bidrag

Munkedal har haft en hel del problem med vägföreningar som vill stänga
av vägen för allmän trafik. I flera fal1, då kommunen inte har ansett att
vägen har ett al1mänt intresse, har frågan fal1it. Några gånger har dock
kommunen valt att gå in och stöttat föreningarna, och i vissa fal1 även
byggt exempelvis parkeringsplatser vid en badplats.

Vellinge - avstängning hindrade hjälp att nå nödställd

I Vellinge inträffade sommaren 2006 ett dödsfal1 som kanske hade kunnat
förhindras om hjälp hade nått en nödställd i tid, något som förhindrades
aven avstängd enskild väg. I lokaltidningens intervju uttalade sig rädd
ningstjänsten i Vellinge såhär: "Vägar var avstängda och stenar hade lagts
ut för att förhindra obehörig trafik - det var rent hemskt. Vi fick lägga
mannen på bår och köra honom i jeep till ambulans som väntade på farbar
väg. Han fick syrgas och defibrillerades, men räddningsförsöken var förgä
ves."

Ängelholm - förening funderar på att stänga turistväg

I Ängelholm finns en enskild väg delvis används som en turistväg längs
en sjö. Kommunen genomförde för ett par år sedan en förändring i sitt
bidragssystem som innebar att samfälligheterna inte längre får täckning
för alla kostnader. I stället ges bidrag upp till JOo procent av Vägverkets
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framräknade driftkostnad. Samfälligheten upplever att turisttrafiken
står för en så stor andel av slitaget att man efter kommunens minskade
bidrag vill stänga vägen för genomfartstrafik - såvida inte samfälligheten
får extra bidrag. Kommunen ser fördelar i att den fortsatt är öppen för
genomfartstrafik, men ser inga formella hinder för att den stängs. Det
innebär i praktiken att bidragen minskar från Vägverket eller kommunen
då vägen hamnar i en ny kategori för icke genomfartstrafik.

Österåker - parkeringsförbud minskar tillgängligheten till
attraktiva områden

Det har blivit allt vanligare att väghållaren ansöker om parkeringsförbud
med hänvisning till trafiksäkerhet eller framkomlighet för räddningsfor
don längs den enskilda vägen. Med tanke på att det finns många attraktiva
områden utmed enskilda vägar, exempelvis badplatser eller skogsområden,
minskar dessa parkeringsförbud övriga invånares möjlighet att nå områ
dena. Önskemålen blir allt vanligare och kommunen ser en tendens att
invånarna försöker muta in sina egna områden mer och mer.
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4. Kommunens roll vid trafikreglering av
enskilda vägar

Kommunen har ytterligare en uppgift när det gäller enskilda vägar, näm
ligen beslut och hantering av trafikföreskrifter och vägmärken. Detta har
ingen koppling till bidragsgivning utan är en från detta fristående myn
dighetsutövning enligt trafikförordningen och i vissa fall vägmärkesför
ordningen. Här redovisas i korthet bestämmelser kring trafikreglering av
enskilda vägar som i vissa fall också berör Vägverket eller Länsstyrelsen.

Ägaren aven enskild väg, exempelvis en samfällighetsförening som för
valtar en sådan väg, kan inom snäva gränser införa två typer av trafikreg
leringar. Med stöd av trafikförordningen kan man besluta att trafik med
motordrivna fordon eller visst slag av fordon inte får förekomma och på
civilrättslig grund kan man reglera parkering eller förbud mot parkering.
All annan trafikreglering - exempelvis hastighetsbegränsning, förbud mot
ridning, gågata, gårdsgata - kräver beslut i form aven lokal trafikföre
skrift. Lokala trafikföreskrifter beslutas vanligen av kommunen om vägen
är belägen inom tättbebyggt område och av länsstyrelsen om vägen ligger
utanför sådant område.
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Anslutning till allmän väg

För att få ansluta en enskild väg till en allmän väg krävs enligt 39 § väg
lagen väghållningsmyndighetens tillstånd. Detsamma gäller om en anslut
ning till allmän väg ska ändras. Väglagens 39 § anger vidare att då ansökan
görs, prövas det om den enskilda vägens utfart mot den allmänna vägen är
lämplig med hänsyn till rådande förhållanden, till exempel den typ av väg
till vilken anslutningen ska ske.

I vissa fall krävs ändring av detaljplan för anslutning av enskild väg till
allmän. Ändring krävs bland annat när den allmänna vägen ligger inom
detaljplanelagt område.

Stor hänsyn tas till trafiksäkerhet och framkomlighet, och utfarten bör
utformas så att sikten inte skyms. Oftast är det bättre med en utfart än
flera som ligger nära varandra och därför ska sammanföring av flera utfar
ter ske så långt det är möjligt.

Lokaliseringsmärken för vägvisning till enskild väg

Lottbacken
För att underlätta orienteringen för trafikanterna kan vägvisning finnas
på den huvudväg till vilken den enskilda vägen ansluter. Det krävs alltid
beslut av väghållaren - Vägverket eller kommunen - för att sådan vägvis
ning ska få sättas upp.

Vägvisning kan sättas upp både på initiativ av väghållaren för den all
männa vägen och av den enskilde vägens ägare. Kostnaden betalas av den
som begärt åtgärden.

Reglering av anslutning

•Där enskild väg ansluter till annan väg kan olika regleringar gälla. Utöver
de generella reglerna i Trafikförordningen kan lokala trafikföreskrifter
beslutas av kommunen eller länsstyrelsen. Sådana regleringar är huvud
led eller att man har väjningsplikt eller stopplikt innan man lämnar den
enskilda vägen. Vägmärken sätts upp och underhålls av väghållaren
dvs Vägverket eller kommunen. Enskild vägs ägare har aldrig någon möj
lighet att själv införa dessa regleringar.
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Förbud mot trafik med häst

Enskild vägs ägare kan inte begränsa ridning eller travträning på enskild
väg. Det är kommunen eller länsstyrelsen som kan besluta om förbud för
hästfordon eller förbud mot ridning. Vägmärken sätts upp och underhålls
av väghållningsmyndigheten, dvs Vägverket eller kommunen.

Förbud mot trafik med motorfordon

Trafikförordningen 10 kap.1O § anger att det är den enskilde vägens ägare
som bestämmer om vissa slags fordon får framföras på den aktuella vägen
eller inte. Det innebär att vägägaren kan förbjuda all obehörig motor
fordonstrafik. Vägmärkena bekostas, sätts upp och underhålls av vägens
ägare. Förbjuds även mopedtrafik ska detta infogas på tilläggstavla under
märket "Förbud mot trafik med motordrivet fordon". Erhåller vägägaren
statligt bidrag ska uppsättning av vägmärkena rapporteras till Vägverket.
Även de flesta av de kommuner som ger kommunalt bidrag kräver att
vägägaren rapporterar till kommunen om uppsättning av sådana märken.
Normalt sett mister man det statliga och/eller det kommunala bidraget
om man förbjuder allmän motorfordonstrafik.

Förbud mot fordonstrafik

Enskild vägs ägare får inte sätta upp vägmärke som innebär förbud mot
all fordonstrafik dvs även cykling och hästfordon. Ett förbud som detta
kräver beslut av kommunen respektive länsstyrelsen. Vägmärken sätts upp
och underhålls av vägverket respektive kommunen.
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Hastighetsbegränsning och Rekommenderad hastighet

Hastighetsbegränsningen på en enskild väg avgörs i normalfallet av den
bashastighet som gäller i området, So km/tim inom tättbebyggt område
och 70 km/tim utanför sådant område. För att införa annan hastighet
inom området eller på en sträcka krävs inom tättbebyggt område beslut av
kommunen, och utanför av länsstyrelsen. Vägmärken sätts upp och under
hålls av väghållande myndighet, Vägverket respektive kommunen.

Vägmärke om rekommenderad hastighet kräver inget beslut av någon
myndighet. För att märket ska få användas krävs emellertid att sådana
åtgärder vidtagits för att begränsa hastigheten att det inte är lämpligt att
hålla en högre hastighet än 30 km i timmen. Detta kräver normalt att
fysiska åtgärder används exempelvis i form av gupp. Vägmärket bekos-
tas, sätts upp och underhålls av den enskilde vägens ägare. Erhåller man
statligt bidrag ska uppsättning av vägmärkena rapporteras till Vägverket.
Även de flesta kommuner som ger kommunalt bidrag kräver att väghålla
ren rapporterar om en sådan åtgärd.

Gågata och Gårdsgata

II •
Enskild vägs ägare får inte sätta upp vägmärken om gågata eller gårds
gata. Dessa trafikregleringar kräver beslut av kommunen respektive läns
styrelsen. Vägmärken sätts upp och underhålls av vägverket respektive
kommunen.

Parkerings- och stannaförbud

Parkeringsreglering av enskild väg eller tomtmark kan ske enligt två olika
principer - civilrättslig eller offentligrättslig.
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I första hand används civilrättslig reglering med stöd av lagen om kon
trollavgift vid olovlig parkering. Lagen ger en markägare eller till exempel
en samfällighetsförening som förvaltar området rätt att ta ut kontrollav
gift om ett fordon parkerat i strid mot förbud och villkor som föreningen
har beslutat. Kontrollavgifterna får inte vara högre än den av kommunen
beslutade felparkeringsavgiften för samma överträdelse. Förbud och vill
kor ska vara utmärkta med vägmärken i enlighet med Vägverkets före
skrifter. Detta innebär bland annat att markägarens (eller motsvarande)
namn och telefonnummer ska finnas angivet så att trafikanten blir infor
merad om vem som ansvarar för parkeringen.

Den vanligast förekommande utmärkningen görs med zonmärket för par
keringsförbud vilket sätts upp vid infarterna till ett område. Det bör näm
nas att med civilrättslig parkering är det inte möjligt att sätta upp märket
"förbud att stanna eller parkera fordon". Lagen om kontrollavgift ger inte
heller möjlighet att övervaka överträdelser av regler som finns i trafikför
ordningen (exempelvis korsning, övergångsställe m fl)

I andra hand kan man reglera enskild väg/mark med offentligrättslig
reglering. Denna form är emellertid i första hand avsedd för allmänna
vägar och gator och kräver omfattande byråkrati. Sålunda krävs beslut av
kommunen eller länsstyrelsen om lokal trafikföreskrift för att regleringen
ska vara giltig. En vanlig typ av reglering på tomtmark innebär att man
reserverar platser för särskilda personer eller företag. Sådan reglering kan
endast göras vid civilrättslig parkering. När det gäller offentligrättslig
parkering har polisen alltid möjlighet att beivra parkeringsöverträdelser.
Även en kommun kan ha denna möjlighet. För detta krävs emellertid att
kommunen tagit beslut om att ha egen parkeringsövervakning.
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5. Olika vägar för det
framtida engagemanget

Ett system med enskild väghållning är fortfarande, roo år efter att den för
sta lagen på området trädde i kraft, ett naturligt inslag i det svenska väg
systemet. Kommunernas engagemang kommer troligen att variera även i
fortsättningen beroende på kommunernas skiftande historiska och nutida
förutsättningar. Att systemen med jämna mellanrum kommer att justeras
för att passa samtidens förutsättningar är också ett rimligt antagande.

Det enskilda vägnätet är mer än dubbelt så långt som det kommunala och
statliga vägnätet tillsammans och är fortsatt viktigt för bosättning och
utveckling i glesa delar av landet. Det krävs därför en godtagbar standard
även på det enskilda vägnätet och mycket talar för att staten även fortsätt
ningsvis kommer att stödja enskilda väghållare med bidrag.

De enskilda vägar som idag får statsbidrag används regelbundet av mer
än en miljon människor. I avvaktan på eventuella beslut om hur enskilda
vägar ska finansieras i framtiden, kommer dagens system att finnas kvar.
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De flesta kommuner har också anpassat sina system efter senaste lag
ändringen och tycks vara nöjda.

Med minskade väganslag, både statliga och kommunala, behöver dock
många kommuner en strategi som visar vilka vägar kommunen ska prio
ritera. Med en sådan strategi underlättas valet mellan de tre tänkbara
alternativ, som finns för kommunernas engagemang i enskilda vägar i
framtiden:

A. Detaljplanerna anpassas för kommunalt huvudmannaskap

B. Fortsatt stöd till enskild väghållning

C. Kommunen upphör med stödet till enskild väghållning

A. Detaljplanerna anpassas för kommunalt huvudmannaskap

Kommunen ändrar detaljplaner med avseende på huvudmannaskapet
för väghållningen, så att kommunen blir huvudman. Detta åstadkoms
genom en ändring av planbestämmelserna för den gamla byggnadsplanen
eller detaljplanen. Aktuella byggnadsplaner kan till exempel gränsa till
äldre stadsplaneområden med kommunalt väghållningsansvar, eller vara
områden där kommunen bedömer att det finns ett allmänt intresse av att
vägarna hålls öppna och att vägarna har en godtagbar standard.

Konsekvenser: Statsbidraget upphör, vilket ökar det kommunala åtagan
det. Kommunen får genom det övertagna väghållningsansvaret formell
rätt att lösa vägmark, och att bygga om och förbättra vägarna. Lösenskyl
dighet till mark föreligger om fastighetsägare begär det. Ombyggnader
och förbättringar av vägarna kan finansieras med gatukostnadsbidrag av
berörda fastighetsägare med stöd av PBL, eller med skattemedel.

B. Fortsatt stöd till enskild väghållning

Kommunen fortsätter som hittills med stödet till väghållningen av vissa
enskilda vägar. Kommunens ansvar bör då regleras i ett avtal. För väghål
lare som inte får statsbidrag bör kommunen i egenskap av vägentreprenör
överväga en planändring enligt A, eller precisera väghållningsuppdraget i
ett avtal mellan väghållaren och kommunen.

I avtalet bestäms bland annat ansvaret för trafiksäkerhetsåtgärder, om
byggnader, kostnadsfördelning mellan väghållaren och kommunen samt
uppsägningstider m m. Ett förslag till normalavtal kan hämtas på Sveriges
Kommuner och Landstings publikationswebbplats (se sid 64).

Vägföreningar där kommunen åtagit sig skötsel av föreningens vägar,
saknar ofta en fungerande styrelse. Kommunen svarar för skötseln, men
den mer eller mindre sovande föreningen är formellt ansvarig för väg
standarden och driften och för eventuella olyckstillbud som kan hänföras
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till dålig väg. Kommunen kan dock i avtal ta på sig det juridiska ansvaret
för uppkomna skador till följd av bristande underhåll (till exempel halk
olyckor och skador pga. sprickor eller gropar i vägbanan). Har kommunen
utan avtal eller klara begränsningar övertagit väghållningen, kan det möj
ligen tolkas som att kommunen övertagit väghållarens alla skyldigheter
dvs även trafiksäkerhetsansvaret. Kommunen bör i sådana fall se till att
detta täcks av kommunens försäkringsskydd.

Samtidigt uppbär kommunen statsbidraget. Som villkor för att lämna
statsbidrag kräver Vägverket att väghållningen är rättsligt organiserad i till
exempel en vägsamfällighet. Då kommunen ombesörjer väghållningen,
anser Vägverket att väghållningen är ordnad på ett godtagbart sätt.

Konsekvenser: Statsbidraget blir kvar, med eller utan avtal. Om styrelse
saknas och föreningen omfattar många fastigheter, kan det vara svårt för
kommunen att nå en behörig representant att teckna avtal med för till
exempel trafiksäkerhetsåtgärder, vägförbättringar, eventuella ombyggna
der, kostnadsfördelning, uppsägningsvillkor etcetera. Utan en represen
tant för styrelsen blir det också svårt att klara löpande ärenden som rör ett
eventuellt avtals tillämpning.

För förening som saknar styrelse kan en syssloman tillsätts genom läns
styrelsens försorg. Sysslomannens uppgift är att återbesätta en beslutför
styrelse, som bland annat blir behörig att teckna avtal med kommunen.
Ett alternativ är att kommunen kallar till ett möte där en talesman för
föreningen utses. Detta kräver dock närvaro av alla medlemmar i fören
ingen samt enighet, och strikt rättsligt är denna genväg inte helt säker.
Vid eventuell framtida oenighet bland medlemmarna i föreningen kan
dock normalförfarandet med syssloman tillgripas.

C. Kommunen upphör med stödet till enskild väghållning

Kommunen upphör med skötsel och underhåll av eller bidragsgivningen
till vissa vägar med till exempel liten andel allmän trafik. Den sovande
föreningen måste då väckas till liv och förrättning med nya eller ändrade
andelstal genomföras. Kommunen bör se till att syssloman förordnas, och
kalla berörda fastighetsägare till information om att väghållningen ska
upphöra och vad som bör ske.

Finns inte något avtal utan bara ett fullmäktigebeslut om att kommunen
ska sköta de enskilda vägarna, måste avsikten med kommunens beslut
tolkas. Om det kan utläsas i beslutet att åtagandet ska gälla för all framtid,
kan det bli svårt för kommunen att ensidigt upphöra med vägskötseln.
Finns inte någon angiven tidslängd för åtagandet, bör det tolkas som att
åtagandet gäller tills vidare och att det därmed inte finns några hinder för
kommunen att upphöra med vägskötseln efter en skälig uppsägningstid.
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Kommunen upphör med väghållningen först då förrättningen är klar och
ny styrelse är tillsatt.

Konsekvenser: Förfarandet kommer sannolikt att väcka en del irritation
och protester hos berörda fastighetsägare. Lantmäteriverket har prelimi
närt beräknat den normala kostnaden för en omprövningsförrättning till
500-600 kr per deltagande fastighet. Vid förenklad omprövningsförrätt
ning (med överenskommelse mellan samtliga delägare i föreningar med
upp till 30 berörda fastigheter) blir kostnaden 200-400 kr per deltagande
fastighet. Att väcka en sovande förening kostar sannolikt något mer per
fastighet.

Politiskt är frågan svår ur bland annat ett likställighetsperspektiv, såvida
kommunen inte fortsättningsvis väljer att lämna ett driftbidrag. Kom
munen får kanske i praktiken finna sig i att helt eller delvis bekosta en
omprövningsförrättning.

Förslag till avgiftsfinansiering av kommunal väghållning

Med nuvarande system för vägfinansiering får de som bor utanför det
kommunala och statliga vägnätet själva bekosta sina vägar medan boende
inom kommunalt vägnät får sina vägar finansierade via kommunalskat
ten. För att utjämna dessa skillnader har i flera omgångar föreslagits ett
system med taxefinansierade vägar, bland i en tidigare PBL-utredning
(SOV 1996:168). Med ett sådant system skulle samfällighetsföreningarna
bli naturliga administrativa enheter, samtidigt som finansieringen skulle
bli mer enhetlig.

Sveriges Kommuner och Landsting har med sin styrelse i ryggen drivit
frågan under lång tid och framfört följande förslag: Nuvarande regler i
PBL för kommunal finansiering av byggande och förbättring av kommu
nala gator och allmänna platser slopas och ersätts aven särskild lag om
kommunal gatuhållning.

Enligt förslaget får kommunen rätt, men inte skyldighet, att ta ut avgifter
helt eller delvis för såväl byggande som drift och underhåll av kommunala
gator och allmänna platser. Avgiften ska täcka nyanläggningskostnaden
och kostnaderna för ombyggnad, förbättringar samt drift och underhåll av
gatunätet.

Avgiften får tas ut som engångsavgift för anläggningskostnaden och peri
odisk avgift för ombyggnad, förbättringar och drift och underhåll, eller
som periodisk avgift avseende både anläggnings- och förbättringskostna
der och drift och underhåll.

Fastighetsägarna ska bära kostnaderna. Tomträttshavare jämställs med
fastighetsägare. Fastighetsägarna kompenseras genom sänkt kommunal
utdebitering.
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Gatuavgifternas storlek bestäms av kommunen inom ramen för själv
kostnadsprincipen. Kommunen väljer själv graden av skatte- respektive
avgiftsfinansiering av den kommunala gatuhållningen.

Kommunen fastställer taxa för uttag av avgift. Avgiften fördelas på skälig
och rättvis grund mellan alla fastigheter i hela kommunen, vilket innebär
att:

• Fastigheter med privata lokalgator inom kvartersmark i så kallade
storkvarter inom detaljplan (samfälligheter) betalar en reducerad
gatuavgift jämfört med likvärdiga fastigheter utanför storkvarter och
med kommunala gator.

• Fastigheter utanför område med detaljplan (stadsplan) och med
enskild väghållning betalar reducerad avgift.

Våren 2007 uppvaktar Sveriges Kommuner och Landsting regeringen
angående förslaget. Regeringens ställningstagande är ovisst.
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6. Exempel på beslutsunderlag

Som tidigare framgått är det många kommuner som diskuterar hur man
ska förhålla sig till enskilda vägar i framtiden. Flera kommuner har i större
eller mindre omfattning utrett frågorna. Nedan presenteras utdrag ur två
genomförda utredningar, en från Karlskrona och en från Tyresö.

I Karlskrona gjordes en studie 2003 som behandlade bidragsnivåerna,
hanteringen av sovande vägföreningar och möjligheten till att utöka själv
bestämmandet genom att skapa fler samfälligheter inom befintlig bebyg
gelse. I Tyresö har man i samband med en fördjupad översiktsplan disku
terat frågan om enskilt eller kommunalt huvudmannaskap.

Karlskrona - bidragsnivåer och nya vägsamfälligheter?

I Karlskrona ges i dag bidrag till tre huvudkategorier av föreningar: Väg
föreningar i tätort, samfälligheter med statsbidrag och enskilda utfartsvä
gar. Det finns dock ett par undantag.

I Rödeby finns en sovande vägförening där kommunen sköter vägarna.
Ambitionerna är att väcka föreningen till liv. Likaså är vägföreningarna i
Lyckeby och Torskors sovande, men där har man inte för avsikt att väcka
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Översiktskarta över
Karlskrona kommun.

Ringarna markerar

vägföreningar.

föreningarna då områdena idag
är tätt sammanflätade med kom
munens väghållningsområde genom
en rad detaljplaner, vilka i praktiken
omöjliggör en uppdelning. En avveckling
har därför föreslagits av Lyckebys och Torskors vägföreningar. Samtidigt
bör planerna förändras så att de stämmer överens med dagens driftförhål
landen.

Inom nya områden med privata exploatörer har under go-talet skrivits in
i exploateringsavtal att samfälligheterna skall vara huvudman för såväl
vägar som gatubelysning. Detta innebär att avtalen i dessa nybyggda områ
den överlåter till de boende att bekosta både belysning och vägar. Nyare
föreningar utanför detaljplan med kommunalt huvudmannaskap, som är
reglerade genom exploateringsavtal, kommer att kunna erhålla kommu
nala bidrag till väghållning men inte till gatubelysning.

I ett par fall har kommunen gått åt andra hållet och tagit på sig kostnader
för väghållning och gatubelysning i samfälligheters ställe trots att vägarna
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ligger på kvartersmark. Detta har gjorts genom dåtidens motsvarighet till
exploateringsavtal eller genom att kommunen inte sålt marken för vägom
rådet inom kvartersmarken.

Bidragsnivåer och framtida kostnader

Kommunen betalar idag driftbidrag till enskilda vägar för I,7 mkr om året.
De vägar som får statligt bidrag får ett extra bidrag från kommunen som
för tillfället ökar varje år för att slutligen landa på ett kompletterande
bidrag på upp till 70 procent av den av Vägverket fastställda driftkostna
den, förutsatt dagens statliga bidragsnivåer. Vägföreningarna i tätorterna
får vanligtvis 70 procent bidrag från kommunen, men även här finns det
några, oftast mer trafikerade vägar som får statligt bidrag. I fritidsbe
byggelse och blandbebyggelse ger kommunen 30 respektive 50 procent i
bidrag.

Kommunens bidragsregler omfattar även bidrag till förbättringsarbeten
och trafiksäkerhetsåtgärder med 300 tkr respektive 100 tkrlår. Förbätt
ringsbidraget kompletterar ett statligt 60 procentigt bidrag, med en kom
munal andel på vanligtvis 40 procent och lämnas i huvudsak till vägsam
fälligheter (landsbygdsvägar). Bidrag till trafiksäkerhetsåtgärder lämnas
efter ansökan och kan variera mellan 30 och 100 procent.

I tabellen nedan redovisas en sammanställning på väglängder och kostna
der för vägarna inom kommunen (Uppgifter från 2003):

Längd körbana Kommunal Kommunalt Statligt Vägförenings-
(km) kostnad (tkr) bidrag (tkr) bidrag (tkr) avgift (tkr)

Kommunal väg 180 14000

Enskilda vägar 150 880 220 820
i tätort

Enskilda vägar 600 530 4210 ?*
på landsbygd

Utfartsvägar 118 280 ?*

Summa 1 048 14000 1 690 4430

• Siffran för vägföreningsavgifter är svår att uppskatta. Det finns sannolikt flera föreningar som tar ut
avgifter av medlemmarna. medan man i andra tar betalt genom visst ideellt arbete.

Kommunens ambitioner att försöka stärka lokalt medbestämmande talar
för ett system med vägföreningar. Däremot finns det inget som hindrar
att kommunen går in och tar hand om driften, med vägföreningarna som
administrativa enheter. Kommunen bör då reglera detta i avtal med fören
ingen för att klargöra parternas skyldigheter i ansvarsfrågor m m.
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För att belysa effekterna av olika finansieringssystem med grundförutsätt
ningen att föreningarna ska finnas kvar, har kommunen tagit fram fyra
alternativ.

Det första är ett "nollalternativ", som i siffror redovisar dagens beslu
tade situation med 70 procent bidrag till både vägföreningar i tätort och
vägsamfälligheter på landsbygd. Detta innebär också att Rödeby vägför
ening är aktiverad. I nollalternativet utgår beräkningarna från dagens
bidragsunderlag för vägföreningar på 13,37 krim och 10,35 kr/m (2002 års
siffror), som idag gäller för grus respektive belagd väg. I nollalternativet
finns inget bidrag för beläggning i tätorterna, däremot finns vissa bidrag
för trafiksäkerhetsåtgärder och ett kompletterande bidrag till statens
beläggningsbidrag.

Alternativ 1 utgår från dagens bidragsunderlag, men med ett driftbi
drag utökat till 100 procent samt beläggningsbidrag på So procent till väg
föreningarna. Övriga vägar får oförändrat bidrag.

I alternativ 2 utökas det 100-procentiga bidraget till att gälla samtliga
bidragsberättigade vägar. Beläggningsbidragen förblir samma som i alter
nativ I.
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I alternativ 3 och 4 studeras förutsättningarna för ett kommunalt
övertagande av drift och underhåll i tätorterna respektive av samtliga
bidragsberättigade vägar. Beräkningarna utgår från att det tillkommer en
kostnad på II kr/m i enlighet med BREV-utredningens beräkningar (gäl
ler egentligen statligt övertagande) för kommunens administration m
m. Enligt utredningen kan skillnad i kostnader mellan statlig drift och
enskild drift förklaras av att väghållningsstandarden lättare anpassas till de
lokala behoven vid enskild väghållning och att vägverkets administration
är dyrare. För enskilda utfartsvägar har kommunen räknat med en kostnad
på 5 kr/m vid kommunalt övertagande.

I kostnadsberäkningarna nedan utgår har kommunen utgått från dagens
kommunala drift- och underhållsbudget för vägar på I4 000 tkr. Förvalt
ningens egen bedömning av behovet är egentligen 21 000 tkr. Glappet
mellan tillgängliga medel och förvaltningens bedömning har bland annat
inneburit att kommunen inte har kunnat utföra något planerat underhåll
på de mindre trafikerade kommunala vägarna. I kalkylerna har kommu
nen trots detta faktum räknat med ett beläggningsbidrag till de enskilda
vägföreningarna, vilket kan synas underligt då många kommunala vägar
kanske skulle ha större behov av underhållet. Förutsatt att beläggnings
budgeten för kommunens vägar inte utökas innebär det i realiteten att
vägföreningarnas vägnät på sikt får en högre beläggningsstandard än de
mindre trafikerade kommunala vägarna.

Förutom ökningen i drift- och underhållskostnader och bidragskostnader
som redovisas i alternativen ovan, tillkommer det engångskostnader för
planförändringar i Rödeby, Lyckeby och Torskors. Likaså tillkommer för
rättningskostnader i Rödeby och kostnader för markköp i Lyckeby och
Torskors. Ändringarna av detaljplaner kostar troligen drygt 300 tkr och
den förrättning som påbörjats i Rödeby beräknas kosta ca 200 tkr. Mark
regleringen i Lyckeby och Torskors kostar troligen mer än 300 tkr.

Här nedan redovisas ökningarna av de kommunala drift- och underhålls
kostnaderna för de olika alternativen jämfört med noll-alternativet:

Kostnadsökning i förhållande till Driftkostnad Driftbidrag Säkerh. &särsk. Belägg.bidrag!
nollalternativ (tkr) (tkr) underhåll (tkr) extra kost. (tkr)

Alt O. 14000 2000 400 O

Alt 1. 100 procent bidrag till tätorterna O 400 O 600

Alt 2. 100 procent bidrag till samtliga
O 2800 O 600

bidragsberättigade

Alt 3. Samtliga tätorter i kommunal regi,
2800 -900 O 1 300

oförändrat bidrag till övriga

Alt 4. Kommunal regi av samtliga vägar
7200 -2000 -400 7800

som idag har bidrag
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Fig. 8. Exempel på vägar inom kvartersmark med stora fastig
hetsägare, Kungsmarken. Marieberg och Gullaberg, Karlskrona.

Självbestämmande, något att ta vara på?

I Karlskrona trycker man på fördelarna av ett fortsatt lokalt självbestäm
mande. Därför har man också studerat förutsättningarna för att skapa
ytterligare samfällighetsföreningar. Två alternativ har tagits fram: "Kom
munala vägar i bostadsområden" och "Vägar på kvartersmark med vägsam
fällighet eller stor fastighetsägare."

"Kommunala vägar i bostadsområden"

En tänkbar modell för att skapa fler självbestämmande vägsamfällighets
föreningar skulle kunna vara att skapa nya föreningar i områden som idag
har kommunal väghållning.

I syfte att jämställa huvudmannaskapen och skapa en självstyrande ägan
deform som i de befintliga vägföreningarna inom områden med enskilt
huvudmannaskap, måste man ändra planen. Förutom planändringen krävs
en förrättning för att skapa ny förening med andelstal o dyl. Kostnaden

för en sådan ändring kan antas
ligga på cirka 250 000 kronor
per område. För kommunen
innebär förändringen att man
slipper de direkta driftkostna
derna, men å andra sidan till
kommer det årliga bidraget till
föreningen.

En övergång från kommunalt
till privat huvudmannaskap är
sällan en naturlig förändring i
ett område där skötseln tycks
fungera och de boende inte
har önskemål om något annat.
Är de boende själva beredda
att ta över skötseln, bör kom
munen givetvis vara öppen för
diskussion. Vid den här typen
av ägandeförändring bör man
dock beakta att alla grönytor
kommer att överföras på den
enskilde huvudmannen - något
som inte har gjorts i gamla pla
ner, men som tillämpas i dagens
regelverk.
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"Vägar på kvartersmark med vägsamfällighet
eller stor fastighetsägare"

Några områden som idag ligger på kvartersmark med enskild väghållning
har tidigare haft kommunalt huvudmannaskap, men fastighetsägarna har
själva begärt att gatorna i området ska tillföras kvartersmarken. Argumen
ten är att man tycker sig själva kunna sköta vägarna bättre än kommunen
och att man ser en fördel att själv kunna styra över underhåll, utformning
m m. Exempelvis ville man införa hastighetssänkande åtgärder som kom
munen inte kunde prioritera på den här typen av väg.

För vägar inom kvartersmark finns redan idag en viss form av självstyre
för de boende. Ägs området av stora, kommunala eller privata fastig
hetsägare utövas självstyret via hyresgästförening eller liknande. Där det
finns flera mindre fastighetsägare finns en förening som ansvarar för
skötseln av gemensamma utrymmen och ytor. Många gånger ger dessa
föreningar redan det självstyre som eftersträvas. Trots att möjligheterna
att bestämma över sitt område genom en hyresgästförening är begränsade,
är medbestämmandet tydligare än med kommunal väghållning. Områden
med föreningar kan helt jämställas med vägföreningarna och vad beträffar
bidrag kan förvaltningsformen jämställas med de moderna exploaterings
avtalen.

Tyresö - vilket huvudmannaskap vill man ha i framtiden?
Tyresö kommun har genomfört en fördjupad översiktsplan för Östra
Tyresö, i vilken man också diskuterat huvudmannaskapet för väghåll
ningen. Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre
områden. Processen kommer sannolikt att ta flera decennier. Många
frågor anser man dock behöver behandlas i ett större sammanhang för
att inte helheten ska gå förlorad, eller för att inte försvåra ett praktiskt
genomförande. Frågorna om huvudmannaskap för vägarna är av central
betydelse.

Kommunen skriver: "huvudmannaskapsfrågorna är komplexa och svåra.
Nedan görs ett försök att reda ut begreppen och översiktligt spalta upp
olika alternativ och deras konsekvenser, beträffande huvudmannaskapet
för allmänna platser (vägar och natur)".

Fortsatt text om Tyresö är ett direkt utdrag ur den fördjupade översikts
planen.

Redovisningen gör inte anspråk på att vara fullständig. Förhoppningsvis
kan den dock utgöra en grund för det fortsatta arbetet med att utforma
långsiktigt bra lösningar för alla inblandade. Många frågor återstår att
söka svar på, till exempel kostnaderna. Huvudmannaskaps- och ansvars
frågorna bestäms slutgiltigt i kommande detaljplaner. Det är dock viktigt
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att ha ett helhetsgrepp för att kunna överblicka de långsiktiga konsekven
serna för hela området.

Frågorna i denna fördjupade översiktsplan är beskrivna utifrån nu gäl
lande lagstiftning, vilket givetvis innebär att förutsättningarna kan ändras
om lagarna ändras.

Huvudmannaskap för allmänna platser (vägar och natur)
Enligt plan- och bygglagen ska i en detaljplan anges vem som är huvud
man för allmänna platser. I områden med detaljplan ska kommunen vara
huvudman för allmänna platser, om det inte finns särskilda skäl till annat.
Det finns möjlighet att i detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet
ska vara enskilt. Allmänna platser är det som inom ett detaljplaneområde
ska var allmänt tillgängligt, dvs vanligtvis gator och naturmark. Det finns
inte laglig möjlighet att blanda kommunalt och enskilt huvudmannaskap
i samma detaljplan, till exempel en huvudman för gatumark och en annan
huvudman för naturmark. Större grönområden kan lämnas utanför detalj
plan och ägas kvar av den som äger områdena idag. Huvudmannen har
rätt att köpa eller nyttja den allmänna platsmarken. Huvudmannaskapet
kan inte ändras utan att detaljplanen ändras. Nedan redovisas fyra tänk
bara alternativ för huvudmannaskapet för allmänna platser. För att öka
överskådligheten har konsekvenserna också sammanställts i en separat
matris. Observera att vatten- och avloppsfrågan inte behandlas här, utan i
nästa kapitel.

Förutom olika "slutalternativ" är det viktigt att också behandla frågan om
vad som händer under processen, som kommer att pågå under lång tid.
Kommunen och Tyresö Vägförening har viss erfarenhet av frågan i och
med övergången från enskilt till kommunalt huvudmannaskap i Tyresö
Strand. Där har frågan lösts med flera avtal innebärande att kommunen
successivt tar över ansvaret för vägarna i de områden som planläggs. För
att underlätta den praktiska hanteringen har även vissa "avskurna vägar"
tagits över av kommunen innan de detaljplanerats.

Alternativ 1
Kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser (överallt)
Om Tyresö kommun är huvudman för allmänna platser ansvarar kom
munen för ombyggnad/upprustning av vägarna. Kostnaderna fördelas på
berörda fastighetsägare genom uttag av gatukostnader. Moms tas inte ut
på gatukostnader. Kommunen tillämpar ett fördelningssätt som innebär
att tillkommande fastigheter (avstyckningar) betalar 50 procent mer än
befintliga fastigheter. Hur stor gatukostnaden per fastighet blir beror dels
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på totalkostnaden, dels på hur många fastigheter som delar på totalkost
naden.

För att sänka gatukostnaden per fastighet kan något av ovanstående änd
ras. Antingen sänks totalkostnaden (dvs standarden) eller så är fler fastig
heter med och delar på kostnaden (dvs fler avstyckningar).

Det finns en lägsta standard som kommunen tillämpar om kommunen ska
vara huvudman för vägarna. Kommunen får samma intäkt oavsett om inga
eller många avstyckningar görs. Varje område bär sina egna kostnader,
med undantag för större genomfartsvägar där kommunen normalt står för
en del av kostnaden. Det finns exempel där kommunen med skattemedel
har betalat ungefär hälften av kostnaderna för en större genomfartsgata.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) har den enskilde fastighetsägaren, om
godtagbar säkerhet lämnas, rätt att få ett kommunalt lån till gatukost
naden om den är "betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska
bärkraft". Lånet är på 10 år med rak amortering och en ränta på två pro
centenheter över gällande referensränta. Om gatukostnaden är särskilt
betungande för nuvarande fastighetsägare, har kommunen i tidigare områ
den lämnat anstånd med hela betalningen och räntan till dess ägaren har
sålt, styckat eller sökt bygglov. Detta under förutsättning att godtagbar
säkerhet har lämnats. Säkerheten är normalt ett pantbrev i fastigheten.

Kommunen tar över områdena från berörd vägförening, som slutar debi
tera fastighetsägarna vägavgifter. Driften av vägarna bekostas därefter
med skattemedel. Eftersom fritidsboende inte betalar kommunalskatt
är de inte med och betalar driften av gatorna. På sikt kommer vägfören
ingarna att avvecklas. I princip har alla detaljplaner i Tyresö kommun de
senaste åren haft kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser. Inför
detaljplaneskedet måste det närmare studeras hur uttag av gatukostnader i
Östra Tyresö ska gå till.

Kostnader

Det finns behov aven generell upprustning av standarden på vägarna.
I en konsultrapport redovisas ett förslag på klassificering av vägarna
och en översiktlig beräkning av vad ett antal förbättringsåtgärder skulle
kosta. Denna beräknade kostnad får tillsvidare tjäna som underlag för
att mycket grovt kunna säga något om kommande kostnader. I rapporten
uppskattas kostnaderna för hela Östra Tyresö till 335 milj kr + moms.
Som framgår ovan utgår inte moms om kommunen är huvudman och tar
ut gatukostnader. Kostnader för marklösen tillkommer.

Om den uppskattade kostnaden fördelas på befintliga och tillkommande
fastigheter enligt nu gällande principer blir kostnaden för en befintlig
fastighet i storleksordningen ISO 000 kr. Som beskrivits ovan är det dock

6. Exempel på beslutsunderlag ss



inte rimligt eller möjligt att lägga samtliga kostnader för huvudvägnätet
på områdets fastighetsägare, utan sannolikt går kommunen in med en viss
andel skattemedel. Om kommunen med skattemedel bekostar halva kost
naden för huvudvägnätet (Brakmarsvägen, Breviksvägen, Nytorpsvägen,
del av Tegelbruksvägen, Mokärrsvägen, Öringhamnsvägen och Ällmora
vägen), återstår ungefär 250 milj kr att fördela. Detta innebär att gatu
kostnaden för en befintlig fastighet i genomsnitt blir i storleksordningen
I10 000 kr. Gatukostnaden kommer i praktiken att variera mellan områ
dena. Kostnaderna för drift bekostas därefter med skattemedel.

Övergångsskede
Om detta alternativ genomförs innebär det samma utgångsläge som vid
det ändrade huvudmannaskapet i Tyresö Strand. Frågan kan givetvis han
teras på samma sätt som i Tyresö Strand med en successiv överföring från
berörd vägförening till kommunen. Alternativt kan kommunen ta över
större områden i taget. Kommunen måste närmare studera de ekonomiska
konsekvenserna. Att kommunen tar över "i förtid" kan innebära att kom
munen tecknar ett driftavtal med vägföreningen, som fortfarande fun
gerar som sammanslutning (till exempel genom att ta ut årliga avgifter)
till dess att respektive område detaljplanerats.

Alternativ 2
Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser (överallt)

Vid enskilt huvudmannaskap i en detaljplan ansvarar en enskild huvud
man för de allmänna platserna. I och med att det finns aktiva vägfören
ingar för de olika områdena i Östra Tyresö idag, är en trolig följd att dessa
föreningar skulle leva kvar. Det är givetvis också fullt möjligt att bilda nya
mindre föreningar (läs mera om detta under alternativ 3). Även vid enskilt
huvudmannaskap för allmänna platser är det troligt att kommunen med
anledning av trafiksäkerhetsaspekter, kollektivtrafiktillgänglighet och
tillgänglighet till en kommande skola kommer att ha synpunkter på
huvudvägnätet. När det gäller de mindre lokalvägarna kan berörd förening
bedöma vilken standard som krävs så länge grundläggande trafiksäker
hetskrav uppnås.

Om vägarna inom ett planområde ska rustas upp med enskilt huvudman
naskap är ett alternativ att en ny förening bildas. Ett annat alternativ är
att området ligger kvar i nuvarande vägförening. I båda fallen fördelas
de kommande kostnaderna på berörda fastigheter. Om nuvarande väg
föreningar finns kvar kan en fördelning mellan vad som ska betalas av
föreningen i stort (dvs alla deltagare) och vad som ska betalas av fastig
hetsägarna inom det aktuella detaljplaneområdet göras vid en lantmäte-
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riförrättning. Så skedde till exempel vid ombyggnaden av några mindre
vägar vid omprövningsförrättningen av Tyresö Vägförening.

Den vägförening som är huvudman för området måste ha kapacitet, kom
petens och resurser att driva stora anläggningsprojekt. Berörd vägförening
sköter drift och underhåll av vägarna och tar ut kostnaderna för detta av
de deltagande fastigheterna. Samtliga fastighetsägare är därmed med och
betalar till driften av vägarna.

Vid enskilt huvudmannaskap betalar fastigheterna som deltar i vägför
eningen samtliga kostnader och kommunen har ingen skyldighet att gå
in med skattemedel och bekosta anläggningsåtgärder eller driftkostnader
för vägarna. Vägföreningen erhåller statsbidrag som ersättning för den
allmänna trafiken på vägarna. Förmodligen kommer dock vägföreningarna
att ställa krav på bidrag från kommunen till utbyggnad av huvudvägnätet.

Kostnader

Kostnaderna för alternativet med enskild väghållning i hela Östra Tyresö
är svåra att uppskatta. Vilken standard som lokalgatorna ges är osäkert,
men förmodligen blir standarden lägre än om kommunen är huvudman.

Vägföreningen tvingas dock ta ut moms på kostnaderna, vilket automa
tiskt medför 25 procent högre kostnader än om kommunen tar ut motsva
rande gatukostnader. Lägre standard innebär lägre investeringskostnader,
men risken är stor för högre driftkostnader på sikt. Driften ombesörjs
även fortsättningsvis av vägföreningen.

Idag är en "normal" avgift till vägföreningen cirka 2 000 kr per fastighet
och år. Det är inte troligt att denna kommer att minska i framtiden vid
detta alternativ.

Övergångsskede

Eftersom inte huvudmannaskapet ändras uppkommer inte samma över
gångsproblem som i alternativ L

Alternativ 3
Olika huvudmannaskap för olika områden

Ett tredje alternativ är att huvudmannaskapet är olika i olika områden.
Detta skulle förslagsvis innebära att kommunen är huvudman för de all
männa platserna som utgörs av ett huvudvägnät i Östra Tyresö. Resterande
områden skulle kunna ha kommunalt eller enskilt huvudmannaskap.

Det är dock inte lämpligt att ha "öar" av kommunalt huvudmannaskap
om detaljplanerna runt om har enskilt huvudmannaskap. Det skulle få till
följd att fastighetsägarna i detaljplan med kommunalt huvudmannaskap
måste köra över vägföreningsområden för att nå det kommunala huvud-
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vägnätet, vilket kan vara en svår fråga. För de delar som får kommunalt
huvudmannaskap gäller det mesta av det som framgår under alternativ I

ovan.

Idag ingår vägarna och fastigheterna i Östra Tyresö redan i olika vägfören
ingar. Det skulle juridiskt vara fullt möjligt att nuvarande vägföreningar
även fortsättningsvis står för det enskilda huvudmannaskapet, men det är
mera troligt att nya mindre gemensamhetsanläggningar bildas. De nuva
rande vägföreningarna skulle då avvecklas på sikt.

Det enskilda huvudmannaskapet innebär att fastighetsägarna själva står
för utbyggnad och förvaltning av de allmänna platserna. I praktiken
innebär det att en eller flera gemensamhetsanläggningar inrättas genom
anläggningsförrättningar hos lantmäterimyndigheten. Fastigheterna inom
detaljplaneområdet deltar i gemensamhetsanläggningen. Kommunen eller
ägaren till en deltagande fastighet kan ansöka om förrättning. I förrätt
ningen bestäms bland annat vad gemensamhetsanläggningen omfattar,
vilka andelstal de deltagande fastigheterna ska ha och inom vilken tid
anläggningen ska utföras.

Genom att inrätta en gemensamhetsanläggning regleras både rättigheter
och skyldigheter för framtiden. Ett problem som inte bör underskattas vid
enskilt huvudmannaskap där mindre föreningar dominerar är problemen
med att få en rationell väghållning. Till exempel är det idag svårt att få
tag i entreprenörer för snöröjning. Det är ofta också mycket kostsamt för
en mindre förening att till exempel hålla en rimlig jourberedskap för snö
röjning. Konsekvenserna blir givetvis olika för olika områden, se vad som
redovisats i alternativ I och 2.

Övergångsskede

För de områden som fortsätter med samma enskilda huvudman som idag
uppstår inte samma övergångsproblem som i alt r. För områden med kom
munalt huvudmannaskap, se alt r. Om mindre föreningar bildas måste
omprövningsförrättningar göras.

Alternativ 4
Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser, men kommunen
sköter vägarna

Ett fjärde alternativ är att huvudmannaskapet fortsätter vara enskilt i
samtliga kommande detaljplaneområden, men att berörd vägförening
tecknar avtal med kommunen som sköter driften av vägarna.

Alternativet liknar mycket alternativ 2, men istället för att vägföreningen
driver en egen omfattande verksamhet, överlämnas stora delar av ansva
ret till kommunen. Kommunen får ersättning från vägföreningen, till
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exempel motsvarande de avgifter vägföreningen tar in av fastighetsägarna.
Investeringar för att rusta upp vägnätet skulle tas ut på samma sätt som i
alternativ 2, dvs vägföreningen tar ut kostnaden av fastighetsägarna. Väg
föreningen måste betala moms för kostnaderna.

Flera frågetecken kan dock uppstå. Vem ska till exempel bestämma stan
darden på lokalvägnätet i detta alternativ? Om kommunen sköter vägarna
visar erfarenheten att kraven normalt är större än vid enskilt huvudman
naskap. Att kommunen skulle ta över vägarna på detta sätt innebär med
all säkerhet att skattemedel måste skjutas till.

Alternativet bygger på att ett avtal upprättas. Ett sådant avtal kan dock
upphöra och då är det huvudmannaskapet i detaljplanen som är avgö
rande, dvs vägföreningarna har ansvaret.

Övergångsskede

Vid fortsatt enskilt huvudmannaskap uppkommer inte samma övergångs
problem som i alternativ r.

*
Sammanställning av utredningsalternativ

På nästa uppslag har konsekvenserna av de olika alternativen för den
enskilde, för kommunen, för vägstandarden m m sammanställts.
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Konsekven
ser för den
enskilde

Konse
kvenser för
vägförening

Konse
kvenser för
kommunen

Övriga
konsekvenser

Standard

Övergångs.
skede

Alt 1. Kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser
(överallt)

Engångskostnad i form av gatukostnad.

Beräknad kostnad = fast pris

Moms utgår ej på gatukostnad.

Möjlighet till kommunalt lån (ev anstånd).

Avgiften till vägföreningen upphör.

Driften bekostas med skattemedel.

Vägföreningarna avvecklas successivt. Statsbidraget
minskar successivt.

Delvis kostnadstäckning för en utbyggnad.
Om kommunen skulle bidra till halva huvudvägnätet blir
det cirka 80 milj kr (varav hälften avser yttre Brevik).
Måste ligga ute med pengar vid lån.
Ökade driftkostnader.

Fritidsboende betalar ej någon andel av driften
(skattemedel).

Bestäms av kommunen i samråd med fastighetsägarna.
Kommunen kräver en lägsta standard.

Samma utgångsläge som Strand.

Antingen en successiv övergång för planlagda områden.
eller ett driftavtal mellan kommunen och berörd vägför.
ening där kommunen tar över skötseln av större områden
i taget.

60

Alt 2. Enskilt huvudmannaskap för allmänna plats!
(överallt)

Ev engångskostnad till vägföreningen.
Moms utgår på denna kostnad.
Avgiften till vägföreningen finns kvar.

Vägföreningen bör ha en organisation som klarar ~

ombyggnadsprojekt. Statsbidraget kvarstår.

Vid ombyggnad måste svåra frågor om kostnadsfö
ning lösas.

Inga skyldigheter att bidra till vägkostnaderna (val
anläggning eller drift).

Kommunen ställs säkerligen inför krav på bidrag til
vägföreningen för utbyggnad av större genomfart~

gator.

Svårt att påverka i vilken takt ombyggnad sker.

Alla fastighetsägare är med och betalar.

Kommunen kommer att ha synpunkter på huvudvä
nätets utformning. I övriga områden bestämmer fa
ighetsägarna mycket själva. vilket förmodligen innE
lägre standard (och högre driftkostnader)

Eftersom inte huvudmannaskapet ändras uppstår i
samma övergångproblem som i alt 1.

Omprövningsförrättningar vid ombyggnad kommel
krävas.
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t 3. Olika huvudmannaskap för olika områden

lika i olika områden, se alt 1 och 2

'rmodligen avvecklas de större vägföreningarna. Ev har Tyresö
igförening kvar yttre Brevik. Flera mindre föreningar bildas
tället. Kan vara svårt för dessa att få en rationell väghållning.
:atsbidraget uteblir för vissa områden.

lika i olika områden, se alt 1 och 2.

lika i olika områden, se alt 1 och 2.

lika i olika områden, se alt 1 och 2.

lika i olika områden, se alt 1 och 2.

essutom kan det bli en övergång från en enskild huvudman till
I annan.

6. Exempel på beslutsunderlag

Alt 4. Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser, men kom
munen sköter vägarna

Ev engångskostnad till vägföreningen.

Moms utgår på denna kostnad.

Avgiften till vägföreningen finns kvar.

Vägföreningen överlämnar mycket av det praktiska arbetet till
kommunen. Statsbidraget kvarstår.

Kommunen erhåller ersättning från vägföreningen (inkl stats
bidraget?). Förmodligen kommer detta bidrag inte att täcka de
kommunala driftkostnaderna, vilket innebär att skattemedel
måste skjutas till.

Alla fastighetsägare är med och betalar. Osäkerhet för framti
den, ett avtal kan upphöra och då är det huvudmannaskapet i
planen som är avgörande.

Blir något oklart. Kommunen kommer att ha synpunkter på
hur vägnätets utformning eftersom den ska sköta vägarna i
praktiken.

Eftersom huvudmannaskapet formellt inte ändras uppstår inte
samma övergångproblem som i alt 1.
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Begreppsförklaringar

Allmän väg. En allmän väg där staten, genom Vägverket, eller en kom
mun är väghållare enligt väglagen.

BREV-utredningen. Bidrag och regler för enskild väghållning (SUO
2001:67)

Detaljplaner. Sverige har en lång tradition med att planlägga bebyggel
sen. I dagens plan- och bygglag används begreppet detaljplan för planer
som reglerar markens användning, bebyggelse och anläggningar. Detaljpla
nen är en bindande föreskrift.

Tidigare planer har på olika sätt likställts med dagens detaljplaner. 1874
stadgades det att alla städer skulle ha stadsplaner. Under mitten av 1900
talet infördes begreppet tätbebyggelse. Sådan bebyggelse skulle i princip
endast få tillkomma där samhället ansåg det lämpligt och då efter att
man fastställt en stads- eller byggnadsplan. I byggnadsplaner hade allmän
plats enskilt huvudmannaskap medan man i stadsplaner hade kommunalt
huvudmannaskap. Denna uppdelning finns fortsatt med när man likställt
dessa planer med detaljplaner.
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Förrättning. En gemensamhetsförening enligt Anläggningslagen bildas
genom en förrättning som genomförs av Lantmäteriet. För att upphäva en
vägförening eller samfällighet krävs också en förrättning för att upphä
vandet ska vara giltigt.

Gatukostnader. Kommunerna har rätt att ta ut så kallade gatukostnader
för investeringar i gator och andra allmänna platser.

Huvudmannaskap. I en detaljplan kan kommunen bland annat besluta
om att allmän plats inom området ska förvaltas aven enskild eller kom
munal huvudman. Kommunen ansvarar för allmän platsmark när det är
kommunalt huvudmannaskap. Vid enskilt huvudmannaskap är det fastig
hetsägarna i området som har ansvaret för allmän platsmark.

lOU. Lagen om offentlig upphandling, LOU, gäller i vissa sammanhang
även enskilda väghållare. Att LOU kan vara tillämplig på vägsamfällighe
ter framgår av rättsfallet NJA 2003 s. 683. Avgörande tycks vara om fören
ingen tillgodoser ett behov som normalt tillgodoses av det allmänna och
att verksamheten till mer än 50 procent finansieras med allmänna medel.

Moms. Kommunerna har generell avdragsrätt för ingående moms. Sam
fälligheterna är däremot skyldiga att betala moms på köpta varor och
tjänster, vilket automatiskt medför 25 procent högre kostnader än om
kommunen gör motsvarande åtgärder. Detta faktum kan i vissa fall vara
ett argument för att kommunen ska sköta en enskild väg. Man bör dock
studera förutsättningarna för en sådan lösning i varje enskilt fall, så att
det inte bryter mot skattelagstiftningen.

Samfällighetsförening. Samfällighetsförening är i dag det samlade
begreppet för alla typer av föreningar som samfällt förvaltar någon form
av anläggning enligt anläggningslagen.

Slitageavgift. Enskilda väghållare har under vissa förutsättningar rätt att
ta ut en slitageavgift till exempel för att täcka kostnaderna för extra sli
tage som uppkommit vid till exempel husbyggen eller dylikt.

Sovande vägförening. Begreppet sovande vägförening har tillkommit
som en följd av att många kommuner har tagit över skötseln i en väg
förening och att den styrelse, som egentligen skulle ha haft det formella
ansvaret för föreningen har upphört. Ofta har styrelsen upphört som en
följd av att den inte haft några direkta sysslor så länge kommunen skött
vägarna. Sovande vägförening kan således definieras som en förening som
inte på flera år har haft stämma, valt styrelse och rapporterat detta till
registerföraren.

Tättbebyggt område. När trafikförordningen trädde i kraft 1998 inför
des begreppet tättbebyggt område. De lokala trafiknämnderna skulle defi
niera var gränserna för tättbebyggt område går. Gränsen styr en rad olika
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juridiska aspekter, bland annat regleras bashastigheterna so (i tätort) och
70 km/h (utanför tätort) av dess gräns. För att markera tätbebyggt område
finns det idag en särskild skylt som också anger So km/h om ej annat
skyltas.

Vägförening. Begreppet vägförening användes tidigare för vägsamfäl
lighetsföreningar inom i första hand områden med byggnadsplan. Väg
föreningarna bildades enligt lagen om enskilda vägar från 1939, men i och
med ändringarna i anläggningslagen 1997, är det nu denna lag som reglerar
vägföreningarna. I den här boken används vägföreningar som ett begrepp,
dels för att föreningarna fortsatt har kvar sina namn där ordet vägförening
ingår, dels för att det underlättar förståelsen för föreningens ursprung.

Väghållare. Väghållare är den som sköter och ansvarar för vägen.
Normalt är kommunen väghållare inom större tätorter och Vägverket på
landsbygden på det vägnät som kallas allmänt vägnät samt för så kallade
övergripande vägar i tätort. Enskilda väghållare finns i större tätorter och
på landsbygden.

Vägsamfällighet. Begreppet vägsamfällighet är i första hand förknippat
med samfällighetsföreningar på landsbygd.
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Litteraturförteckning och länkar

Här är tips på litteratur och internetkällor som kan vara till nytta vid
kommunernas engagemang i enskilda vägar.

Litteratur

Lunden, Björn, 2004: Samfälligheter - Praktisk handbok om skatt, eko
nomi och juridik. Björn Lunden information AB

Lazar, Ruxandra, 2005: Enskilda vägar - kommunalt bidrag i Skånes kom
muner. Examnesarbete, Avd för fastighetsvetenskap, Lunds universitet.

Palm. R., Gard. A-M etc., 20or: Handbok för statsbidrag till enskild väg
hållning. 200r:36.Vägverket
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verket
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Tryckeri AB.

SOV 2001:67 Betänkande av utredningen om bidrag och regler för
enskilda vägar, 2001. Stockholm: Graphium/Norstedt AB

EVA-REV; Handbok för väghållare. Riksförbundet för enskilda vägar.

Österberg, Tommy, 2004: Samfälligheter. Stockholm: Norstedts Tryckeri.

Internetkällor

Reservation för att sökvägarna nedan kan förändras.

Normalavtal för enskild väghållning. Sveriges Kommuner och Landstings
publikationswebbplats i anslutning till denna rapport.
www.skl.se.

På Riksförbundet Enskilda Vägar webbplats finns mycket bra information
för den som letar, bland annat:

Enskild väghållning - några vanliga frågeställningar (2005).
www.revriks.se - Välj "Enskild väghållning".

På Sveriges Kommuner och Landstings webbsida finns arkiv över för
bundets nyhetsblad, där det också finns mycket information om enskild
väghållning. Leta bland nyhetsbladen på www.skl.se/gata eller sök på
"enskild" på webbsidan.
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Kommunalt driftbidrag år 2004

Namn Folkmängd Enskild vaghållnIng med statsbidrag Enskild vaghållning utan stats

Kostnad Langd Kostnad Lä

Alingsås 35530 318 000 kr l 700

Arboga 13 514 623000 kr 168 km 20000 kr 8

Arvika 26302 160000 kr 350

Avesta 22249 357000 kr 140 km 210000 kr 82

Bengtsfors 10 436 457457 kr 187 km 376 141 kr 131

Bjurholm 2575 85 365 kr 165 km 51 384 kr 32

Bjuv 13810 76 500 kr 25 km 10 400 kr 4

Boden 28214 574500 kr 251 km 329900 kr 83

Borgholm 11 147

Borlänge 46919 26452 kr 34 km 9378 kr 8

Botkyrka 75432

Bräcke 7359 237000 kr

Burlöv 15257 2484 kr 1 km

Båstad 14088 63 195 kr 29 km 314665 kr 96

Degerfors 10 181 145 439 kr 147 km 45 592 kr 18

Dorotea 3226 248373 kr 14 km

Eksjö 16656 1 019 224 kr 410 km 225 011 kr 73

Eskilstuna 90694 608000 kr 54 km 306376 kr 184

Falkenberg 39145 433 000 kr 505 km 2 147300 kr

Falun 55010 42600 kr 34 km 1 390066 kr 164

Filipstad 11 121 460000 kr 280 km 140000 kr 30

Flens 16629 659482 kr 293 km 31 144 kr 16

Forshaga 11 452 l 167404 kr 100 km

Gagnef 10059 556000 kr 108 km 936000 kr 115

Gislaved 29956 1 490000 kr 480 km 40000 kr

Gotland 57535

Grums 9379 462 620 kr 185 km 85 519 kr 14

Gullspång 5726 483 096 kr 159 km O kr

Gällivare 19251 266 800 kr 126 km 284900 kr 53

Gävle 91 701 l 800000 kr 324 km

Göteborg 478055 265 000 kr 55 km 895 000 kr 140

Hagfors 13 648 54860 kr 103 km 41 339 kr 27

Hallstahammar 15039 147 521 kr 48 km

Haparanda 10 346 133 000 kr 71 km 226 154 kr 35

Hedemora 15555 2250000 kr 269 km

Helsingborg 120 154 150000 kr 133 km 27000 kr 124

Herrljunga 9440

Hudiksvall 37057 1 133 961 kr 458 km 454506 kr 86
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Enskild väghållning, kommun sköter Ensk väghåll med kommunal snåroJmng Annat bidrag

Kostnad Langd Kostnad Längd (se sid 72-73)

- I-

I-
2.4

l 950000 kr 580 km

l I
50000 kr 4 km l

l I
4800 kr 2 km

~1- - -
31 600 kr 7 km 1.2

-
680000 kr 11- I2450000 kr 149 km 150000 kr 7 km-

2

6. 7, 8

l

44489 kr 17 km 1.2.9
- - -

56 km 11 km l
-

1

107 km

1

l -=30000 kr 5 km -
30000 kr 3 km 4,5-

30 km 1
-

9000000 kr l 260 km
- ~ ~

19 825 kr 13 km 524 951 kr 179 km 1,10
- - -

8000 kr 4 km l

125 km

1,2-
2 500000 kr 90 km 2

-
10 km l

37 595 kr 14 km

~
1-- -

94000 kr 257 km 1,2
1- - -

1 kr 225 km-
2830938 kr 100 km 2
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Namn Folkmangd Enskild vaghållning med statsbidrag Enskild vaghållning utan stats

Kostnad Langd Kostnad Lan

Hultsfred 14 739 1 290000 kr 350 km

Härjedalen 11 065 34500 kr 30 km 6000 kr 15

Härryda 31 208 93 100 kr 133 km 86 100 kr 123

Höör 14278 345496 kr 173 km

Jönköping 119 340 2000000 kr 690 km 80000 kr 15

Kalix 17702 450000 kr 60

Karlsborg 6923 269 365 kr 121 km 5 457 kr 6

Karlshamn 30779 61 000 kr 23

Karlskrona 60857 1 059 500 kr 627 km 930000 kr 103

Karlstad 81 343 1 800000 kr 391 km

Kil 11 891 91 750 kr 30

Kiruna 23407 372059 kr 190 km 162025 kr 19

Klippan 15963 521 190 kr 2488 km 38000 kr 190

Knivsta 12821 399 521 kr 78 km 69802 kr 30

Kramfor 20508 282 km 744000 kr 159

Kristianstad 75294 4453805 kr 454 km 233264 kr 111

Kristinehamn 23946 1 422607 kr 279 km 386069 kr 108

Krokom 14088 479332 kr 382 km O kr

Kumla 19279 531 734 kr 123 km 73002 kr 33

Kungsbacka 67653 2553000 kr 570 km

Kungsör 8235 218 770 kr 66 km 7880 kr 12

Kungälv 38154

Kävlinge 25539

Köping 24585 465320 kr 229 km 75000 kr 50

Laholm 22883

Landskrona 38658 42467 kr 56 km 24950 kr 24

Leksand 15419

Lerum 35890

Lilla Edet 12983 576000 kr 180 km 1 000 kr 1 I

Linköping 136231 730000 kr 56 km

Ljungby 26897 2 180000 kr 753 km 97000 kr 771

Ljusdal 19771 455000 kr 514 km 308000 kr 72J
Lomma 18311 11 500 kr 1 500 kr

Ludvika 26011 3 347451 kr 378 km 412366 kr 96

Luleå 72 237 1 355000 kr 220 km 600000 kr 293

Lund 100995 600000 kr

Malung 10538 70400 kr 83 km 471 000 kr 98

Mark 33 218 1 205000 kr 484 km 189000 kr 143

Mora 20093

Motala 42015

Mullsjö 7129 90000 kr 92 km 18 000 kr 121

Munkedal 10 405 200000 kr 200000 kr
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Enskild väghållning. kommun sköter Ensk väghåll med kommunal snöröjning Annat bidrag

Kostnad Längd Kostnad Längd (se sid 72-73)

5 km l

156 km 40 km 2

2

400000 kr 50 km l

870000 kr 126 km l

1,14

1 630000 kr 300 km

l

1 800000 kr 391 km

l 632 100 kr 200 km

208726 kr 153 km 1,2

l

2

2

50 km 1

1

1

2

267 500 kr 48 km

1

333 138 kr 62 km

160000 kr 16 km i

l 000000 kr 520 km l

3 km

5 146000 kr 321 km 2,10

14000000 kr 140 km l i

l

23 km

60000 kr 7 km 1,3

40 km 1,2

176 463 kr 23 km 1,14

l

1

200000 kr 5 km l

l

180 km

105 000 kr 13 km 2

l

700000 kr 2,4
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Namn Folkmängd Enskild vaghållning med statsbidrag Enskild väghållning utan stats

Kostnad Langd Kostnad Län

Mölndal 57523 104000 kr 41 km 72 000 kr 241

Norrtälje 54021 150000 kr

Nybro 19968

Nykvarn 8269

Nyköping 49382 643 800 kr 547 km 1 334739 kr 531

Nässjö 29337 1 124848 kr 552 km 258473 kr 1021

Orsa 7053 323 kr 47 km 550 kr 801

Orust 15 160 252090 kr 2891

Oskarshamn 26253 850500 kr 418 km 133 700 kr 471

Ovanåker 12051

Piteå 40662 558026 kr 311 km 615 921 kr 1371

Ronneby 28287 1 111 000 kr 470 km 659000 kr 1931

Rättvik 10827

Sala 21 742 299 761 kr 309 km

Salem 14057

Sandviken 36817 142000 kr 26 km 685000 kr 81 I

Sigtuna 36028 41 000 kr 95 km

Simrishamn 19499 368 217 kr 221 km 39693 kr 81

Sjöbo 17199 618200 kr 224 km

Skara 18360

Skellefteå 71 772

Skinnskatteberg 4857 170 199 kr 183 km

Skurup 14099 279 745 kr 80 km 150000 kr 91

Skövde 49741 880650 kr 273 km 164000 kr 93 I

Smedjebacken 11 012

Sollentuna 58884 77000 kr 7 km

Solna 57994

Staffanstorp 20238 55 387 kr 291 km 44528 kr 961

Storuman 6595 189 750 kr 273 km 214 231 kr 451

Strömstad 13 267 5000 kr

Sundbyberg 33738

Sundsvall 93307 100000 kr 247 km 90000 kr 1881

Svalöv 12833 293 000 kr 177 km 65 100 kr 21 1

Svenljunga 10 445 728 871 kr 248 km 169320 kr 1001

Sävsjö 10 968 300 kr 60 km 460 kr 701

Sölvesborg 16425 249 830 kr 42 km

Tanum 12288

Tierp 20 116 1 066924 kr 431 km 161 590 kr 61 I

Tingsryd 13 013 2 100000 kr 545 km

Torsby 13 311 900000 kr 690 km 45000 kr 123 I

Tranemo 11 887 816 263 kr 316 km 160000 kr 90 I

Tranå 17709 540000 kr
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Enskild väghållning. kommun skoter Ensk våghåll med kommunal snöröjning Annat bidrag

Kostnad langd Kostnad Lilngd (se sid 72-73)

1

~
2900000 kr 523 km 1,3

~

220000 kr 8 km 13

1,2

'132749 kr 13 km 1

7

~
65 800 kr 23 km 1

202000 kr 24 km 1 I

37 km I

1
I-

l

5902 kr 3 km

1

J
7 196000 kr 950 km

4 I
1

1 I
1

l

.~
8 km 1

250000 kr I

450000 kr 150 km I

1 ~I-

l 200 kr 230 km 1

I

~20705 kr 10 km 1

784000 kr 240 km 1

1 I
1

17 km 1,3 I
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Namn Folkmangd Enskild vaghållnmg med statsbidrag Enskild vaghållnmg utan stats

Kostnad Langd Kostnad La

Trelleborg 39110 268647 kr 112 km

Trollhättan 52920 530377 kr 27

Tyresö 40097

Töreboda 9 412 385000 kr 213 km 16000 kr 41

Ulricehamn 22319 1 317 405 kr 403 km 235 126 kr 156

Umeå 107917 470000 kr 150 km 760000 kr 250

Upplands Väsby 37397 207 717 kr 20 km

Upplands-Bro 21 252

Uppsala 180669 1 593 000 kr 630 km 397000 kr 170

Uppvidinge 9 553

Vadstena 7582

Vaggeryd 12656 120000 kr 270 km 200000 kr 60

Valdemarsvik 8195 173 000 kr 295 km

Vansbro 7164 140500 kr 40

Varberg 53892 1 694000 kr 504 km 1 652000 kr 85

Vaxholm 9725

Vellinge 31 300 162 158 kr 39 km 1 154 566 kr 189

Vetianda 26398 1 887000 kr 705 km 199000 kr 88

Vilhelmina 7588 441 400 kr 385 km 24000 kr 10

Vimmerby 15621 1 333 395 kr 509 km 279349 kr 67

Vänersborg 37101 256499 kr 247 km 163 386 kr 146

Växjö 75848 2582000 kr 755 km 750000 kr 294

Ystad 26655 516 897 kr 114 km 48 289 kr 27

Åmål 12854 590000 kr 153 km 90000 kr 79

Åre 9692 302 356 kr 141 km 5 786 kr 27

Åsele 3410 412 779 kr 128 km 32073 kr 21

Älvsbyn 8838

Ängelholm 37859 440000 kr 205 km 640000 kr 62 !

Örebro 126288 2 393 146 kr 629 km 1 377 311 kr 163 I

Örnsköldsvik 54950 6229916 kr 793 km

Östersund 58361 925 131 kr 237 km

Östhammar 21 741 298367 kr 431 km

Östra Göinge 14047 41 292 kr 90 km 76009 kr 29

Övertorneå 5 331 384873 kr 86 km 120792 kr 28

1. Särskilt driftsbidrag/lståndssättningsbidrag
2. Bidrag till belysning. (Anläggning och drift.) Flera olika sätt att ge bidrag. exempelvis 15 % av

anläggningskostnaden, 30 % av driftkostnaden eller 50-500 kr/belysningsstolpe för driften.
3. Bidrag till beläggning (bia asfaltering av grusväg).
4. Skötsel av eller bidrag till grönområden.
5. Lån till upprustning av vägar. (En kommun ger lån.)
6. Bidrag till lekplatser.
7. Bidrag till finplanerad/grovplanerad platsmark.
8. Administrationsbidrag (ges aven kommun 615 kr/förening + 18 kr/fastighet).

72 Här slutar allmän väg



Enskild väghållning, kommun sköter Ensk väghåll med kommunal snöröjning Annat bidrag

Kostnad Längd Kostnad Längd (se sid 72-73)

1,2

1,9,14

1,2,4

20 km 1,2

~
1

1 000000 kr 434 km 2

1

20000 kr 2 km 1,3

35 000 kr 15 km 15
I-

I-
1,2

192 000 kr 1,2,4,17
I-

I-

1,6
I-

l
,~

276 km 1
,~

I168026 kr 38 km 1

5 837 kr 1 km
I-

I-
1,3

3000 kr 2 km 1 I

J
15 163 kr 3 km

I-

1,4,6,16
1-

2,4
- - 1-

4077828 kr 306 km 292 892 kr 51 km 9- - 1-

7 km 2
I~

I
1

10 000 kr 2 km 1

9. Redskapsbidrag. (ges av fåtal kommuner)
10. Grusningsbidrag.
11. Bidrag till vägar med hög turistbelastning
12. Bidrag till enskild färja
13. Bidrag till två enskilda vägar som har buss i linjetrafik
14. Bidrag till förrättning
15. Medfinansieringsbidrag EU-projekt
16. Särskilt bidrag till GC-vägar
17. Dagvattenavledning
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Besök förbundets nätbokhandel

Sveriges Kommuner och Landsting har en nätbokhandel där alla våra
publikationer finns presenterade och kan beställas.

Gå till www.sk1.se/publikationer. Där kan du söka på flera olika sätt
efter det som intresserar dig. Välj till exempel "Gator & Vägar" i fältet
"Sök på kategori", och du får en träfflista över alla de ideskrifter, hand
böcker och rapporter som Sveriges Kommuner och Landsting och tidi
gare Kommunförbundet givit ut i ämnet.

På webbsidan är det också enkelt att beställa det du vill läsa. I vissa fall
finns värdefulla bilagor att hämta i elektronisk form utan kostnad.

Publikationer - lineralur & mulllmedla for kommun och lrisllng
o http://br<.skl.se/skpubl/lndex.Jsp?hnp://br<.skl.se/skpubl/S1arl.jsp ."o.:"-:G~oog-:-'e------"I

PublOtalioner ... Atteratat' ..

• Sveriges
Kommuner
och Landsting

Publikationer
Svt'ruka Kommun!Orlwndtl och LondHmp!orblmdtl i SOtrnl'rtan

FörlltlaNlorg: S....rtg.. Kommuner och Land.tlng

Ämna.ord: Vfntlrvlgh'llnlng. Galor, VIgar. FastIghetIAg,,., m,mot

Förtag: Svorvos KonYnuner och Lanclsmg Utglvnlng.6r. 2006

Prf.: Gratil ~t.nr. 5091

TI ~ titt p6 foldern :» (354 kb)

HIrnUl foldern aom Ino.tgn.tlI» (26945 kb)

41 Ater .6k,...ultat

TIllaammana kl.,., "" vlnt.m -Infonn.llcn till 'utlghetslgare om
vlntervlghillnlng

Bta tl.fOll1latlon till fasllghetalgarnn underl6ttar arbelo! med gatudrl'l och
ronhtll'\hg. FOt lit lpaI1I ,'~eoch pengar ål korrmunoma har 'Il taga
fram ett flrdvt förslIg tII on 1oIOOt. kOfT'C)loIt med btr1tlonef lom kan
envAndas utan kostnad. Dot II' .... r.te on hol: Ilrdig trycksak, utan en
graflSkl doKumenl'om kommunens Irlformal6r eIef Wlfotrretlonsbyr' onIcoA
811pUsor tI den on.k~a kOf'l'Vl"lUf'le grafllka program och IIt.klda
behov. och lom kommunen IOdan lryckor upp l hkad uppllgl.

Ligg I ....Nkorg '@1

f Gator & VI.9M : JS6~
För detaljt_M I6lmlng"

@ Senast Inkomna

• Introduktion IV ny.anllnda
Karttlggnlng WoI hlndlH'

• Yril..ldlnmat rö,.. alnicitat - A"
.ynllgg6ra nya...

• EU·ABC r~r kommuner,land.Ung
och ~Ionlr - Janu•..

· Handledning f~r IntagnIng
200712008 - glIIanda ba..•

• Kort om kommunar,land.Ung och
~lonar- 2007

· Ran vArt! &r alknI,.. ..,Art! II 
Erf.ronhallH' frAn an".

· V.rb.mhGt.plln och budget 2007

• Morgondagen. led....kap I
kommuner och Ilnd.tlng

DInvIlrukorg

1\..~=n.::V.,:::u::k:::"'C!9..:.'-'r1:::om:::- •
a'tlllk-TrycknkabMtlUnlng Tfn: 020-31 32 30 FIX: 020-31 32 40 E.poat: ordarOkommenlu...._--==========:::=J
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Håll dig informerad - prenumerera på
Aktuellt om gator och trafik

Nu kan man prenumerera på Sveriges Kommuner och Landstings
nyhetsblad Aktuellt om gator och trafik i elektronisk form. Gå till
rätt sida på förbundets webbplats med direktadressen www.sk1.se/gata.
Prenumerera med verktygen till vänster på sidan. Rubrik och ingress
sänds med epost, tillsammans med en länk till den fullständiga texten
på webbsidan. Tjänsten är gratis.

SOk har

In Engli5h SEl Utökad sökning
Sök medarbetare InnehAn A-Ö

SKf år en mtresse- och arbetsglvarorganisotlOn fOr
londea NO kommuner, 18 landsting och} feglMer

Transporter & infrastruklur l Sveriges Kommuner och Llnds."d"'ng:.- ..

e 0http://www,slcl.sf/bunusp?C-611 Q o 0.. Google

• Sveriges
Kommuner
och Landsting

Vlarbllllrmecl'" ShlrtakI, f Vlllfbet.r med I Tlllvibt & aamhllll'byggnlld JTI'naporter & Infrulruktur

Nyhetsblad för gatukontor och teknisk förvaltnlnSl

Aktuellt om gator & trafik
Avtal· kottllIdM.,.a'

lkonoml och alymlng t

I vlrt ir'lform~tionsb!;,dAktuellt om gator och trafik 9Cr vi sn~bb Information om
aktuella frlgor som berör glItukontor, tekniska förvaltningar och motsvarllr'ldc. Vi
använder ock51 Informationsbladet tilt .1tt beritta om vira ut-Iecktingsprojekt.

,....... Om du prenumerer.1r pi den hlr sid,!1fl flr du ett e-postmeddelande när nAgot nytt publkeras. I<lkklll
pi prenumeration l menyn till v5nster och följ aovisnlngarnll.

stallet.

T"" • Nmhl""'YHn,d ...

..RlN-'tnI...

lnergi.nodtevfell.

l"onknl",. uhI.o:U", t

FritidodtklrottalN t

co.oo,.n. lrorormatlon och

Lellbn'l*i.
n.......
Lokal och"'-I uweddi",.

HilJlS. "'-skydd.

2007'02-02
2007:07

Traflklnlpektlonen - en myndIghet far säkerhet Inom
transportomridet

Den s.k. Trank.inspektionsulr&dntngen rorestårlnrlittandet av en
lTatlkstag$6vergripande organisation rör Inspektionlvetl<.samhet inom de fyra
!Tansportslagen väg, ]8mväg, Sjöfart och luftfart VIg1f8ftlonspekllonen föreslas ra
utökade ansvar och befogenhe!8r.

2007-01-25
2007:06

Malmö InbJuder till semlnar1um: Foga på rätt lättI

Malmö stad Inbjuder till ett semlnanurn "Foga på rAtt $Att" om rogmaterial p6
hårdgJoroa ytOr. Bakgrunden Ar det projekt om olika matenal för fogning av betong
och natlJrttenSbeJäggnlngar som Malmö driver tillsammans med
LanttlrukSunlversitetel Seminariel aget rum den 81T'.3rt oCh kOstar 500 krOnor.
moms.

Onenllle-,.stighet.,.

"I.nen.... och t1yee-nch.

T,.N.pOft.,.lnf..-.uktuf ...

I(undenklter 20.01

Ku..... ako'l'...enler.

H~..Ict.-.

li'f'ial"'k«ImtdF'<IU •

"69"'''''.

201)7-01-24

översyn av planema för Infrastruktur1nv8ster1ngar

Regeringen avser ett I !Va sleg se över de nuvarande långsiktiga
Investeringsplanerna för IntrastnJkturin'o'esteringar OCh att dessutom genomföra en ny

InriktnlnlJSPJaneling tar perioden 2010-2019.

2007-01-23
2007;05

Semlnar1um för politiker om pal1l:er1ngsfrågor
Trl9rll .....emll.

TrllicUbrhtt •

IlrrI.ontrtn.pert••

I samband med konferensen "Par1terlng - Juridik eller fomun l !Tanken" arrangeras
den 20 mars ett sarsklit semInarium !ör politiker l kommunernas teknilka nAmnder,
samhAlIsbyggnadsnlmnde( ellet motsvarande. Syfte! med semlnar1et Ar att ge

1:::::=:::::====;I:nf;.:orma::::d:::on:o::;m:::~:'k8:':::!!m:S tern som s kOmmunernas arkeri söverv8.knln
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Här slutar allmän väg
Kommunerna utvecklar sitt engagemang
i den enskilda väghållningen

Det finns i Sverige över 28 000 mil enskilda vägar, vilket är mer än
dubbelt så mycket som det offentliga vägnätet. De enskilda vägarna är av
stor betydelse, särskilt i glest befolkade delar av landet. De används regel
bundet av minst en miljon människor.

Kommunernas engagemang i den enskilda väghållningen är frivilligt
men omfattande, ungefär 400 mkr om året. Engagemanget har ökat den
senaste åren, bland annat som en följd av minskade statsbidrag.

I denna skrift behandlas några av de vanligaste frågeställningarna som
kommunerna ställs inför: det framtida huvudmannaskapet för dagens
enskilda vägar, frågan om sovande vägföreningar och vägföreningar utan
funktionärer, och hur väghållningen kan hanteras vid nyexploatering.
Skriften beskriver olika vägar för kommunernas framtida engagemang.
Genomgående är att innehållet bygger på exempel och erfarenheter från
kommunerna - det finns nämligen ingen lagstiftning, några förordningar
eller föreskrifter som reglerar området. Avsaknaden av lagstiftning är i
sig en möjlighet - det finns en stor frihet att gå den väg som passar varje
kommun bäst.

Sveriges
Kommuner
och Landsting

118 82 Stockholm. Besök: Hornsgatan 20
Tfn: 08-452 70 00. Webbplats: www.skl.se
Fler exemplar av denna skrift kan beställas på tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40,
eller på förbundets publikationswebb www.skl.se/publikationer


