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Utdrag till:
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Akten
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Dnr 030000-2003-10125

UTREDNING AVSEENDE KONSEKVENSER AV ÄNDRAT
HUVUDMANNASKAP FÖR ENSKILDA VÄGAR M M INOM
ESKILSTUNA KOMMUN
Beslut
Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker:
1.

Kommunen är beredd att överta huvudmannaskapet och väghållarskapet för enskild väg eller gemensamhetsanläggning på fastighetsmark om kriterier beskrivna i utredningen ”Utredning avseende
konsekvenser av ändrat huvudmannaskap för enskilda vägar mm.
inom Eskilstuna Kommun”, uppfylls.

2.

För kvarvarande enskilda väghållare endast bidrag betalas ut.

3.

Stadsbyggnadsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag att
påbörja arbetet med att väcka/skapa vägföreningar/samfälligheter
inom de områden där kommunen idag har drift åtaganden men inte
är huvudman.

4.

Kommunala åtaganden på enskilda vägar i form av vinterväghållning och övrig drift och underhåll, avslutas senast 1 november, 2006.

5.

Stadsbyggnadsnämnden och Torshälla stads nämnd arbetar fram en
ny version av ”Normer för kommunala bidrag till enskilda vägar
inom Eskilstuna kommun”, inför 2005.

Överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Ärendebeskrivning
Enskild väghållning har utvecklats och förändrats under åren och medfört
olika förutsättningar för den kommunala medverkan. I vissa fall betalar
kommunen bidrag, medan i andra fall utför kommunen drift och underhållsarbeten. Kommunen är dock förhindrad att göra nyinvesteringar på
enskilda vägar.
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Krav har kommit från flera håll att kommunen av bl.a. rättviseskäl bör ta
över väghållarskapet i de mest trafikerade områdena. Kommunstyrelsen
har lämnat ett utredningsuppdrag där förutsättningarna och förslag till kriterier för ett eventuellt övertagande ska belysas och konsekvensbeskrivas.
Ett tilläggsuppdrag gavs till stadsbyggnadsnämnden, där förslag till beslut
i ärendet skulle lämnas.
Kriterier för ett kommunalt övertagande baseras på att skapa en rationell
väghållning, som främjar miljö, säkerhet och framkomlighet
Följande kriterier föreslås:
1.

Minst 15 fastigheter med åretruntboende i en tätortsliknande miljö.

2.

Hela området ska innefattas och det krävs ett beslut från enskild väghållare. Om föreningen är vilande eller inte bildad kan kommunen ta
initiativ.

3.

Arbetet med detaljplan och upprustning av vägen till kommunal
standard ska bekostas av den enskilda väghållaren

4.

Kommunen kan även ta över ansvaret för angränsande parkmark

Det krävs ändrad detaljplan för att ändra huvudmannaskap.
Överlämnandet av huvudmannaskapet av vägarna, är ett för vägföreningen
och/eller fastighetsägare, frivilligt åtagande och bygger på beslut i
styrelsen för vägföreningen och/eller ett av fastighetsägarna taget
majoritetsbeslut.
Utredningen har genomförts i samarbete med Torshälla stads nämnd som
behandlar ärendet lika.

