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ENSKILDA VÄGAR - KRITERIER FÖR KOMMUNAL STANDARD
Beslut
Antar förvaltningens förslag till precisering av kommunal standard av enskilda
vägar vid ett eventuellt överlämnande till kommunalt huvudmannaskap med
tillägget att, om oenighet om standarden uppstår, kan ärendet hänskjutas till
nämnden.
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse daterad 2006-08-30 anfört
följande.
Kommunfullmäktige fattade den 22 april 2004 beslut om att kommunen kan
pröva att överta huvudmannaskapet för enskilda vägar och gemensamhetsanläggningar, som avser vägar och allmänna platser enligt bestämmelserna i
Plan och bygglagen och med de förutsättningar som finns beskrivna i
utredningen ”Utredning avseende konsekvenser av ändrat huvudmannaskap
för enskilda vägar m m inom Eskilstuna kommun”. Samtidigt beslutade
kommunfullmäktige att kommunen, av bland annat rättviseskäl mellan olika
föreningar, skulle upphöra med kommunala åtaganden på enskilda vägar i
form av vinterväghållning och övrig drift senast den 1 november 2006.
Ett av kriterierna för att överlämna gator och vägar till kommunalt huvudmannaskap är att upprustning skett till kommunal standard av den enskilde
väghållaren före överlämnandet. För att vägföreningarnas medlemmar ska ha
möjlighet att ta ställning till om de vill fortsätta att vara väghållare eller att
kommunen tar över huvudmannaskapet, behöver ”upprustning av vägen till
kommunal standard” preciseras.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att följande ska gälla:
. gatorna och vägarna har inget behov av underhåll vid överlämnandetillfället
utan kan hanteras som likvärdiga bostadsområden inom detaljplanelagt
område inom Eskilstuna kommun
. gatorna och vägarna får inte vara behäftade med skador som åsamkats på
grund av dålig byggnation av vägkroppen
. gatorna och vägarna ska ha fungerande avvattning
. gatorna och vägarna ska vara belagda med asfalt och försedda med
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belysning
. eventuell besiktning, förrättning av lantmäteriet eller planändring bekostas
av vägföreningen
. planändring sker på den nivå som råder vid överlämnandetillfället och med
kort genomförandetid
. där det framgår av översiktsplanen att utbyggnad kommer att ske, ska en
djupare översyn av trafiksituationen göras i detaljplanearbetet
______

