
Skälet är att med nuvarande ordning 
har inte investeringar i vägarna gjorts 
i tillräcklig omfattning och det råder 
oklarheter i vissa ansvarsområden. 

Målsättningen är att skapa en långsiktigt 
hållbar väghållningsorganisation i hela 
kommunen. Detta genom att de enskilda 
vägarnas ägare tar ansvar för investe-
ringar och upprustning, medan kommu-
nen erbjuder fortsatt skötsel eller stöd 
till skötsel. Det innebär bland annat att 
kommunen fortsätter sköta snöröjning, 
sandning, grushyvling och dammbind-
ning enligt beslutat regelverk.

För att få del av den kommunala sköt-
seln eller stöd till skötsel så ställer 
kommunen krav på att det finns en 
väghållningsorganisation vilket innebär 
att de enskilda vägarna ska ingå i en 

Till berörda fastighetsägare i Leksands kommun

gällande enskilda vägar

gemensamhetsanläggning som förvaltas 
av en samfällighetsförening. Det är Lant-
mäteriet som bildar en ny gemensam-
hetsanläggning om en sådan inte finns 
eller ombildar en redan befintlig om så 
behövs. Vid synnerliga skäl kan annan 
organisation godtas.

Avtal om kommunal skötsel
Om samfällighetsföreningen vill ha 
fortsatt kommunal skötsel eller stöd till 
skötsel finns möjlighet att skriva avtal 
om det med kommunen senast den 1 
september 2020 (ändrat datum mot 
tidigare beslut) eller snarast efter att 
väghållningsorganisation finns. Områ-
den där lantmäteriförrättning (avseende 
de enskilda vägarna) pågår kommer få 
fortsatt vägskötsel tills förrättningen är 
färdig. 

I Leksands kommun finns 33 mil enskilda vägar som kom-
munen har skött på frivillig basis åt fastboende sedan 
1970-talet. Enskilda vägar är dock inte kommunala vägar. 
Kommunfullmäktige har beslutat att ”klargöra och främja 
ägaransvaret för de enskilda vägarna i Leksands kommun” 
vilket innebär ett ökat ansvarstagande för fastighetsägarna.
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Vilka vägar och vilka krav som ställs på 
vägarna för att få kommunal skötsel eller 
stöd till skötsel regleras i det regelverk 
som kommunen har beslutat om.

Leksands kommun har ansökt om lant-
mäteriförrättning avseende de enskilda 
vägar som idag sköts av kommunen. Det 
ska ses som en möjlighet till en snabbare 
väg in i processen.

Vad händer just nu?
Lantmäteriförrättning pågår just nu i 
Djurabygden. Planen är att gå vidare med 
Insjön med omgivande byar, därefter 
Rönnäs fjärding och sedan Siljansnäs. 
Mer information om planerad turord-
ning uppdateras löpande på kommunens 
hemsida.

Vad är innebär en förrättning?
Lantmäteriet kallar alla berörda fastig- 
hetsägare till ett startmöte när för-
rättningarna ska påbörjas i respektive 
område. Därefter utreder och prövar 
Lantmäteriet förutsättningarna för att 
bilda gemensamhetsanläggning och hur 
en sådan ska utformas. Fastighetsägarna 
bidrar med lokalkännedom, ofta genom 
att en arbetsgrupp utses som kommer 
med information och synpunkter på 
hur en gemensamhetsanläggning ska 
utformas.

Kostnaden för den enskilda fastig-
hetsägaren varierar beroende på antalet 
fastigheter i gemensamhetsanläggningen 
och hur lång tid arbetet tar.

Kommunen har beslutat att ge ekono-
miskt bidrag till en del av förrättnings-
kostnaden för fastigheter med fastboende. 
Detta beslut är dock överklagat och har 
därför inte vunnit laga kraft.

Vad händer här näst? 
Endast områden som har genomfört 
förrättning (om det inte finns synnerliga 
skäl till annan organisation) eller redan 
har fungerande samfällighetsförening 
har möjlighet att skriva avtal med kom-
munen om fortsatt kommunal skötsel 
eller stöd till skötsel till vägarna. 

Mer information
Mer information hittar du på kommunens 
hemsida

www.leksand.se/enskildavagar
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