DRIFT OCH
UNDERHÅLL
AV ENSKILD VÄG

Drift och underhåll
av enskild väg

= Enskilda vägar med statsbidrag
som kommunen sköter.

Bogen

Norge

K

Enskild väg är väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är
huvudman.
Enskild väghållning kan regleras genom lantmäteriförrättning eller
genom privata lösningar.
Enligt den nu upphävda lagen om enskilda vägar (EVL) kunde vägsamfälligheter ( 2 kap. EVL) eller vägföreningar ( 3 kap. EVL) bildas.
Vid förrättning regleras numer vägfrågorna enligt anläggningslagen
(AL) och förvaltningen sker enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL).
Genom privata lösningar såsom överenskommelser (ofta muntliga) etc.
kan vissa vägar skötas i samförstånd mellan de fastighetsägare som
använder respektive väg. Ibland kan fastighetsägarna ha bildat en ideell
förening eller motsvarande för vägens skötsel.
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Nysockensjön

En vägsamfällighet (2 kap. EVL) har hand om skötsel av väg.

Mangen

Ny

Vid förrättning har respektive ingående fastighet fått andelstal som
grundats på fastighetens användning och använd väglängd. När vägsamfällighet bildades antogs stadgar och en styrelse utsågs.
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Förrättningsbelutet rörande väghållning och andelstal gäller fortfarande
medan själva föreningsverksamheten (årsmötesbeslut, styrelse mm.)
numera lyder under bestämmelserna i SFL.
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Fortsättning
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Rinnen

Älgsjön

Vid förrättningen åsattes de inom området
belägna fastigheterna andelstal enligt de
för respektive fastighet gällande
taxeringsvärdena. Vid förrättningen antogs stadgar och en
styrelse utsågs.
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Brunskog

Älgå

En vägförening (3 kap. EVL) handhar skötseln av väg belägen
inom tätort och oftast inom område med byggnadsplan.
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Sunne kommun

Trehörningen

Årjängs kommun
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Har stadsplan fastställts för del av vägföreningens område har vägföreningen upphört att gälla inom stadsplaneområdet.
Enligt lagändring kan en vägförening inte längre bedriva verksamhet
om fastigheternas andelstal är kopplade till fastigheternas taxeringsvärden.
En anläggningssamfällighet bildas genom förrättning enligt anläggningslagen.
Vid förrättningen fastställs andelstal för respektive fastighet. Vid förrättningen antas normalt stadgar och en styrelse utses.
Föreningsverksamheten styrs av SFL.
Saknas styrelse för vägsamfällighet eller anläggningssamfällighet kan
på ansökan länsstyrelsen enligt 33 § SFL utse syssloman att ha hand
om föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse.
Sysslomannens förordnande gäller till dess att beslutsför styrelse åter
finns. Det blir sysslomannens huvuduppgift att se till att en styrelse
åter tillsätts. Sysslomannen har rätt till arvode som fastställs av länsstyrelsen.
Saknas styrelse för vägförening gäller samma regler som för vägsamfällighet.
För enskild väghållning beträffande vägar som inte omfattas av
förrättningsbeslut kan ordnad förvaltning skapas genom förrättning
enligt AL och SFL. Alternativt kan förvaltning skapas genom privata
uppgörelser.
Privat ordnad förvaltning kan som avtalspart dock vara juridiskt
tveksam tex vid upphandling av väghållningstjänster. Vidare kan till
exempel debitering av kostnader för väghållningen vid privat förvaltning aldrig bli föremål för exekutivt förfarande om någon vägrar
betala för sitt nyttjande av vägen.
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Bakgrund
I samband med kommunsammanslagningen 1971 beslutade kommunfullmäktige i Arvika att fr.o.m. 1 oktober 1971 överta väghållningsorganisationernas väghållningsskyldighet.
Kommunfullmäktige beslutade också att väghållningsorganisationerna
skulle behållas.
Något avtal upprättades inte mellan Arvika kommun och väghållningsorganisationerna.
Kommunstyrelsen utsåg ett vägutskott för att ansvara för tillsyn och
bidragsgivning. För den operativa verksamheten tillsattes en Vägmästare och Vägfogdar.

Särskilda driftbidrag till
investerings- och förbättringsarbeten
Från 1998 lämnas inget kommunalt bidrag för nybyggnads- och förbättringsarbeten, t.ex. ny vägsträckning, bärighetsförstärkning, byte
av vägtrummor större än 500 mm. Vid sådana arbeten skall vägens
ägare själva svara för mellanskillnaden mellan statsbidrag och verklig
kostnad.
Det innebär att för de vägar som saknar fungerande väghållningsorganisation görs inga investerings- eller förbättringsarbeten vilket gör
att standarden på vägen succesivt försämras, eller att vägen i vissa fall
behöver stängas av för trafik.

Därmed kom Arvika kommun att överta väghållningsorganisationernas
statsbidrag, och kommunen skulle svara för mellanskillnaden mellan
statsbidrag och verklig kostnad för administration, drift och underhåll
av det enskilda vägnätet.

Väghållningsorganisationernas
upplösning
I och med att Arvika kommun nu under snart 40 år skött de enskilda
vägarna har väghållningsorganisationernas styrelse, som egentligen
skulle ha haft det formella ansvaret för föreningen, inte haft några
direkta sysslor så länge kommunen skött väghållningen, och många
organisationer har därför slutat att fungera.
Det finns helt enkelt inte tillräckliga incitament för sakägarna att
engagera sig.

Nya enskilda vägar tillkommer
Under åren har nya enskilda vägar tillkommit. När ny vägsträckning
byggts på det allmänna vägnätet har kommunen övertagit väghållningsskyldigheten för den gamla vägsträckningen utan att vägförrättning
genomförts. Efter 1977 har dock Trafikverket (fd. Vägverket) ett ansvar
för att förrättning görs för bildande av väghållningsorganisation.
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Problembild – nuvarande väghållning
• Boende utmed enskild väg har ofta inte kännedom om vem som
äger vägen och därmed vem som har det yttersta ansvaret för
väghållningen.
• Där det inte finns fungerande väghållningsorganisation blir det
problem med finansieringen vid investerings- och
förbättringsarbeten.
• Svårt för kommunen att föra dialog med vägens ägare när motpart
saknas.
• Enligt Trafikverket ska väghållningen vara ordnad i någon form
av organisation eller genom överenskommelse som godkänts av
trafikverket.
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Förslag
Kommunen fortsätter med nuvarande driftsform under förutsättning
att avtal tecknas med respektive väghållningsorganisation.
För de väghållningsorganisationer som själva önskar svara för normal
drift lämnas ett kommunalt bidrag motsvarande mellanskillnaden
mellan statligt bidrag och kommunens kostnader för normalt driftåtagande. Detta enligt den modell som de väghållnings-organisationer
som själva sköter normal drift har idag.
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• Väghållningsorganisationerna återupprättas.
• Kommunen svarar för informationsinsatser.
• Kommunens åtagande alt.bidragsgivning gäller för drift av enskilda
vägar, ej investeringar eller särskilda driftåtgärder.
• Kommunen svarar för 100 % av kostnaden för syssloman.
• Kommunen svarar för 50 % av kostnaden för
		
erforderliga förrättningar i de fall där avtalspart		
inte kan åstadkommas på annat vis eller 			
i fall med föreningar med inaktuella
andelstal.

