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Regler för kommunens åtagande 
avseende vägföreningar 

Regler för kommunens åtaganden antagna av sammanläggningsdelegerade  den 18 december 1973, 
§ 271, reviderade av kommunfullmäktige den 26 januari 1989, § 18, den 26 maj 1992, § 95, den 
20-21 december 1995, § 167, och den 19 juni 1996, § 87.

a. Bildade vägföreningar behålles som juridiska personer.  
I Holm, Johansfors, Särdals strand och Slättåkra bör förrättning anstå tills vidare.

b. Kommunen övertar driften av de vägar inom vägföreningens område, som har godtagbar 
 standard. Härmed avses belagda vägar (asfalt eller oljegrus), i allmänhet gångbana (efter behov 
eller ortens sed) samt dagvattenledning (diken, infiltration eller ledning). Underhåll av grusvägar 
beräknas dock ske i oförändrad omfattning.

c. Nybyggnad av väg bekostas av fastighetsägarna enligt exploateringsavtal.

d. Vägförenings skulder betalas av föreningen, men kommunalt bidrag kan i vissa fall utgå. Sådant 
bidrag kan även utgå till räntekostnad.

e. Kommunen uppbär eventuella statsbidrag.

f. Kommunalt bidrag kan efter ansökan utgå för sådana åtgärder som ej direkt kan hänföras till 
drift eller underhåll.

g. Eventuellt standardhöjande åtgärder inom vägföreningarnas områden finansieras i särskild 
ordning.

h. Förrättningar enligt lagen om enskilda vägar får anstå tills vidare såvida ej särskilda skäl för 
 förrättning uppkommer.

i. Ersättning för kapitalkostnader utgår ej.

Administrationsbidrag

a. Ersättning utgår med 1996 års bidrag som riktvärde.

b. Administrationsbidrag justeras årligen i förhållande till teknik- och fritidsnämndens medel för 
drift och underhåll av gator och vägar.

c. Föreningen skall årligen till kommunen, insända redovisning av verksamheten i form av mötes-
protokoll och ekonomisk redovisning.
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