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Sammanfattning

reglerarenskilda EVLvägar1939:608 typertreLagen avom
vissa2 kap.,i allmänhetenskildanämligen vägarenskilda vägar,

3 kap.bebyggelse tätortsvägar,medområden tätareinomvägar
anläggningslagentillkomstenEfterkap..4skogsvägar avsamt

enligt och 4 kap.2inrättamöjlighetendå vägar1149, AL,1973: att
sin betydelse.alltmerkommit förloralagenupphörde, harEVL att av

förvaltningen dessa vägar,beträffandefortfarandedockgällerDen av
vägsamfällighet.benämndjuridiskvilket sker personengenom

såväl inrättandei frågagäller EVLBeträffande tätortsvägar somom
vägförening. Tätorts-benämnsförvaltandeförvaltning. Det organet

dåförvaltasochstöd ALinrättas medemellertid ocksåkanvägar av
isamfälligheter SFL,förvaltning1973:1150enligt lagen avom

inrättas desjälva verketsamfällighetsförening. Iallmänhet engenom
dennaenligt AL. För typenskilda tätortsvägarnaflesta avnumera

vårtenlighet medIalltså dubblafinns detenskilda system.vägar
förvaltninginrättande ochVidupphävs.EVLföreslåruppdrag att

SFLochenbart ALfortsättningendärmed iblirenskilda vägarav
tillämpliga.

enskildabestämmelsergenerellavissafinnsEVLkap.I 1 om
inteVitillkommit. harharhur ansettgäller vägenvägar oavsettsom

lagstift-tillbestämmelser förs överdessanödvändigtdet att annan
ning.

trafiksäker-främjandetillbestämmelserinnehållerEVL5 kap. av
påsåledesenskilda ävenalla vägar,tillämpligavilkaheten är

Dessatillkommit sätt.ellerenligt ALinrättats annatsådana som
självklartintedetfortsättningeni ärbehövsbestämmelser även men

emellertid deförslagVårt ärplaceras. tasbör attbestämmelsernavar
:948,1971också i väglagenfimisbestämmelserLiknandei AL.upp

enskildaoch vägarbeträffande allmänna vägarFörhållandenaVägL.
bibehållandedärförföreslårVijämförbara.emellertid inte helt ettär

blir till-trafiksäkerhetsbestämmelsernaprincipnuvarande attav
särskilt för-efterendastdeleller vägenskildpå viss väglämpliga av

sådantmeddelabefogenhetenvidareföreslår ettViordnande. attatt
väghållnings-statligatill denlänsstyrelsenfrånflyttasförordnande

trafikregion.ochVägverkets väg-dvs.myndigheten,
nödvändigt ändraövrigt inteidetEVL gör attupphävandeEtt av

vissa särdraghar övervägtBeträffande tätortsvägarnaAL. somom
i Sålunda gällermotsvarighet AL.borde fåinnehållerEVL3 kap. en
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geografisktfastigheter ligger inom detallaenligt EVL3 kap. att som
automatisktvägföreningen anslutsverksamhetsområdet förbestämda
bidra till förening-skyldighetensärdragtill demia. Ett är attattannat

ledningmed de deltagandehuvudregel bestämskostnader avsomens
iförändras sålunda takttaxeringsvärden. Andelstalenfastigheternas
vissafinns otvivelaktigttaxeringsvärdena. Detändringarmed av

funnitsärskilda reglering vi harfördelar med denna attmen
obligatoriskamotsvarighet tillNågon dennackdelarna överväger.

beräkning andelstalsärskilda grunden föranslutningen och den av
inte.föreslås därför

förrättningarnuvarande uppgift förordnaLänsstyrelsens att om
i förslag.inte någon motsvarighet vårtenligt får heller3 kap. EVL

vidvi uppmärksammat del problemarbetets gång harUnder en
Vi föreslårtillämpningen i första hand det gällerAL, vägar.närav

tillämpningen smidigare.ändringar i i syftedärför ALdel göraatten
lantmäterimyndigheten i samband medändringEn sådan är att en

fastighets andelstal skall ändrasförrättning får föreskriva att en
förrättning, fastighetens använd-angivet sättnärmare utan omny

ningssätt stadigvarande 24 § 2-4 st..ändras
brist inte i praktiken gårvidare påpekats detDet har attattsom en

anläggningsbe-få till stånd genomförande lagakraftvunnetett ettav
underlåtermajoritet och därförslut, delägarna är attemotom en av

anläggningsbeslutetvidta åtgärder behövs. Följden kan blide attsom
påkallaVi föreslår krets befogenhetförfaller. haratt attsamma som

tillsätts, dåanläggningsförrättning får begära sysslomanatt somen
de befogenheter tillkommer delägarna. Omövertar ensom annars

inom tid anläggningens utförandesådan framställning den förgörs
i anläggningsbeslutet, förfaller inte § ochbestämts detta 33 1 st.som

33 §.a
Genom uttrycklig bestämmelse fastslås samfällighets-atten en

vidförening i praktiken styrelse företräder övriga delägaredess
fastighets in- elleromprövningsförrättning avseende eller utträde

ändring § delägare behöver inte kallasandelstal 35 4 st.. Dessaav
till förrättningen förutsatt kanhar överklaga denna, derätt attattmen

taleberättigade.anses
tillI detta kan vi föreslårsammanhang nämnas ägarenatt att en

fastighet utträder gemensamhetsanläggningsom ur en som avser
inte skall ha få ersättning för beräknat överskott.vägar rätt att ett

Han skall dock fortfarande skyldig ersättning för sinatt utgevara
andel eventuellt underskott 48 b §.av

samband fastighetsbildningsförrättningarI med uppkommer ofta
anslutningfrågan ombildad fastighet tillellerom av en ny- en

befintlig gemensamhetsanläggning. föreslås lantmäterimyndig-Det att
anslutningi samband med sådan förrättning får beslutaheten en om
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§.42delägareövrigatillersättningochandelstal abestämmaoch
iingårfastighetförandelstal enbestämmande somVid enav

vilkenochanvändningssättfrånväganläggning utgår antagetettman
medsambandIalstra. t.ex.tänkaskanfastighetentrafik som

användaskommatillfälligt attkan vägenfastighetenbyggnation
skadorslitage ellerökatmedomfattning, somväsentligt störrei

fastighetens ägareklargörbestämmelse attföreslårViföljd. somen
följd dentillmerkostnaderförsamfälligheten avskyldig ersättaär att

§.48användningenändrade a
gemensamhetsanläggningbildaonödigtiblandkan attDet envara

föranläggningbefintlig atttillfastighetanslutaeller enatt en
vägbehovetgällerDettavägbehov. t.ex.fastighetens omtillgodose

Vivägsträcka.kortmycketendastellersäsongsbetonat enär avser
till-skall kunnafallliknandeochföreslår i dessavägbehovetatt

slitageersättnings.k.rättighetsupplåtelse motgodoses engenom
befintliganvändaviföreslår rätt attliknande sätt att enPå§.49

till-församfällighetsförening atttillupplåtasskall kunnaväg en
lösningbättreiblandkanDettavägbehov.delägarnas vara engodose

anläggningssamfällighetentill denfastighetvarjeansluta senareän att
§.50 a

i vilken ävensärskild lag,upphävsEVLföreslårVi genom enatt
sålundabehövsDetÖvergångsbestämmelser tasbehövliga upp.

vägföreningbildandeärendenhanteringenbestämmelser avomavom
länsstyrelsenanhängiga hosförrättning äromprövningeller somav

tillöverlämnasprincipiskallärendenupphävandet. Dessavid
lantmäterimyndigheten.

kvarlevaEVLinte låtamålsättninghaft attUtredningen har som
taxeringsvärdenföreslårvi är attundantagövergångsvis. Ett som

desstillframtillämpasfåskallfortfarandeandelstalförgrundsom
årfemdock längstträffats,överenskommelseelleromprövning skett

iändringarskallDäreftergälla.upphördeEVL attdetfrån att
undantagEttandelstalen.påverka annatlängreintetaxeringsvärdena

dessaföreslårViEVL.80 § attenligtförrättningsutlåtandengäller
ikraftträdandetfrånårfeminomgenomförts avintedeförfaller om

upphävandelagen.
i fortsätt-vägföreningarochvägsamfälligheterföreslåsDet att

enligtanläggningssamfällighetersättskall,ningen somsamma
vägföreningarnaochVägsamfälligheternai SFL.reglernaföljaAL,

skallsamfällighetsföreningar. Derättsligt utgörasålunda attkommer
vidfirma de hardenbehållafårbytabehöva utanintedock namn

vägsamfállighetbeteckningensålunda även resp.ikraftträdandet,
integäller kanreglervilkaoklarhetNågonvägförening. somom

dei månbehållas denfârstadgarnaocksåföreslårVi attuppkomma.
SFL.striderinte mot
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Även lagen 1939:609 förmånsrätt för vissa fordringar enligtom
lagen enskilda föreslåsvägar upphävd, med den begränsningenom

den fortfarande skall tillämpas i frågaatt förmånsrättom som
uppkommit före upphävandet. Vissa följdändringar föreslås i lagen
1973:1151 införande anläggningslagen 1973:1149 ochom av
lagen 1973:1150 förvaltning samfálligheter i plan- ochom samtav
bygglagen 1987: 10, jordabalken och kyrkolagen 1992:300.

Vi föreslår lagstiftningen träder i kraft den januariatt l 1998.
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Författningsförslag

1939:608lagenupphävandelagtillFörslag1 avom
enskilda vägarom

följande.föreskrivsHärigenom

begränsningardeskall, medenskilda vägar1939:6081 § Lagen om
iträderlagdennagälla närupphöralag,dennaföljer attavsom

kraft.

samfällighetiingåranläggningarandraoch som§ Vägar2 ensom
motsvarandeellerenskilda vägar1939:608enligt lagenbildats om

gemensamhetsanläggningskallbestämmelseräldre som enanses
1973:1149. Somanläggningslagenenligtförrättningvidbildad

ikrafträdan-vidfastigheterdeskallfastigheterdeltagande somanses
samfälligheten.idelhadedet

bildandefrågaikraftträdandelagsvid denna enavOm§ om3
tidigarevadomprövningavseendeärendeellervägförening somav
ärendetskalllänsstyrelsen,behandling hosunderbestämts är

lantmäterimyndigheten.tillöverlämnas

förrättning harÄldre gällafortfarande närskallbestämmelser§ en4
följer 6intelag,denna annatikraftträdandet avföreavslutats omav

9 §§.och

enskilda vägar1939:608§ lagenenligt 80utlåtandeiHar5 § om
väghållningtilleller övertasanläggasskall menvägbestämts att en

lag,dennaikraftträdandetfrånårfemskettså avhar senast
delen.i denutlåtandetförfaller

enskilda1939:608enligt lagenfastställtsAndelstal har om6 § som
enligt 35 §andelstalen omprövastill desstillämpasskall attvägar

anläggningslagen43 §enligtträffasöverenskommelseeller
ochandelstalförgrundtaxeringsvärdet utgörOm1973:1149.
feminomträffatsinteöverenskommelseellerskettomprövning inte

taxeringsvärdetiändringarskallikraftträdande,lagsfrån dennaår
andelstalen.påverkadärefterinte
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7 § Rätt använda enligtväg 77 § lagenatt 1939:608 enskildaom
skall fortfarandevägar gälla. I fråga ersättningen tillämpas 50 §om a

andra stycket anläggningslagen 1973: 1149.

8 § Förordnande till främjande trafiksäkerheten meddelatsav som
enligt 100 § lagen 1939:608 enskilda skallvägar för-om anses som
ordnande enligt 57 § anläggningslagen 1973:1149.

9 § En vägsamfällighet eller vägförening enligt lagen 1939:608 om
enskilda ellervägar motsvarande äldre bestämmelser kansom
förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter skall efter ikraftträ-
dandet denna lag samfällighetsförening enligt lagenav anses som en
1973: 1150 förvaltning samfälligheter. Stadgar fastställtsom av som
för samfälligheten får fortfarande tillämpas i den mån de inte strider

lagen förvaltning samfälligheter.mot Trots vad isägsom av som
29 § nämnda lag får samfälligheten behålla firmaden den har vid
ikraftträdandet.

frågaI vägsamfällighet enligt äldre lagstiftning inte kanom som
förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter gäller bestämmel-

delägarförvaltning i lagen 1973:1150 förvaltningserna om om av
samfälligheter.

10 § Förordnande styrelseledamot enligt 88 § femte stycket lagenav
1939:608 enskilda skallvägar upphöra gälla efter förstaom att
ordinarie föreningssammanträde efter demia lags ikraftträdande.

Denna lag träder i kraft den januari1 1998.



Författningsförslag 171996:46SOU

1939:609lagenupphävandetill lagFörslag2 avom
enligt lagenfordringarvissaförfönnånsrätt omom

enskilda vägar

följande.föreskrivsHärigenom

enligt lagenfordringarvissaförförmånsrätt1939:609Lagen om
år 1997.utgångenvidgällaupphöraskallenskilda vägar att avom
harförmånsrätti frågafortfarandegällerLagen upp-somom

upphävandet.kommit före
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till ändring i3 Förslag lag lagen 1973:1151om om
införande anläggningslagen 1973:1149 och lagenav
1973:1150 förvaltning samfálligheterom av

föreskrivs i införandeHärigenom fråga lagen 1973:1151om om av
anläggningslagen 1973:1149 och lagen 1973: 1150 förvaltningom

samfälligheterav
dels 9 och 13-15 §§ skall upphöra gälla,att att

följandedels 10, 12 och 19 §§ skall ha lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

i iBestämmelserna 35 och Bestämmelserna 35 och
anläggningslagen37-40 37-40 anläggningslagen

omprövning1973: 1149 1973: 1149 omprövningom av om av
förrättning enligt förrättning enligtnämnda lag nämnda lag

tillämpning i tillämpningmotsvarande motsvarande iäger äger
fråga förrättning fråga förrättningom annan om annan
enligt enligtlagen 1966:700 lagen 1966:700om om
vissa gemensamhetsanläggning- vissa gemensamhetsanläggning-

ii i 88 §än änsamt ar som avsesar som avses
fråga förrättning enligt 2om
eller 4 kap. lagen 1939:608

enskilda ellervägar motsva-om
rande äldre bestämmelser.

iBestämmelserna 41-43 §§ iBestämmelserna 41-43 §§
anläggningslagen 1973:1149 anläggningslagen 1973: 1149

motsvarande tillämpning tillämpningmotsvarandeäger äger
fastighetsbildningsâtgärd fastighetsbildningsâtgärdnär när

där fastighet ellerrör åtgärd därsom avses som annan som
tillanslutenär fastighetrör ärgemensam an- avses som an-

läggning vilken tillkommit vid sluten till anläggninggemensam
förrättning enligt lagen vilken tillkommit vid förrätt-
1966:700 eller lagen ning enligt lagen 1966:700
1939:608 enskilda vissa gemensamhetsanlägg-vägarom om
eller motsvarande äldre bestäm- ningar. fastighets skyldig-Med

fastighets skyldig- imelser. Med het delägaregentemot sam-
het i fällighet jämställes därviddelägaregentemot sam-
fällighet jämställes därvid för samfällighets gäldan- ansvar

åvilar fastighetenför samfällighets gäld samtsomsvar som
åvilar fastigheten förmåns- förmânsrätt fastställts isamt som
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stöd 7 §fastigheten medi fastighetenfastställtsrätt avsom
vissalagenandra stycketstycket§ andramed stöd 7 omav

gemensamhetsanläggningar.vissa gemensamhets-lagen om
anläggningar.

gäller 44 §i första stycket,fastighetiUpplåtes tomträtt avsessom
anläggningslagen.

§§och 52i 51Vadi 51 och 52Vad an-soman-som
föreskrives förläggningslagenföreskrives förläggningslagen

skyl-fastighet ålagtsfalldetålagts skyl-fastighetfalldet attatt
rättighettillerkäntsdighet ellerrättighettillerkäntsellerdighet

enligt nämnda lag ägernämnda lagenligt motsva-äger motsva-
skyldig-tillämpningskyldig- rande närtillämpningrande när
tillkom-rättighetenheten ellertillkom-rättighetenellerheten
enskildaenligt lagenmiteller 4 kap. lagenenligt 2mit om

äldremotsvarandeellervägarenskilda ellervägar motsva-om
bestämmelser.bestämmelser.äldrerande

19 §
beslutaskani 17 §samfällighetisamfällighetsstämmaPå avsessom

samfällighetsförening. Beslutastillombildassamfälligheten skallatt
lagentillämpningenvidskallombildning, stämmansådan av

samfälligheterförvaltning1973:1150 som sam-ansesavom
ienligt 20 § lagen.manträde

fönnänsrättåtnjutersamfällighetickestycket gällerFörsta som
enligt lagenfordringarförfönnänsrätt1966:701enligt lagen om

gemensamhetsanläggningar.vissaom
stycketFörsta ägerstycket motsva-Första äger motsva-

frågatillämpning ii randetillämpning frågarande omom
ellerenligt 7sådana företagvägsamfällighet enligt lagen

1918:523vattenlagenenskilda 8 kap.1939:608 vägarom
lagstift-äldremotsvarandeellerlagstift-motsvarande äldreeller

rättig-förvärvakanningsådanai fråganing samt somom
skyldig-sigiklädaochheterenligt eller 8 kap.7företag

heter.1918:523 ellervattenlagen
lagstiftningmotsvarande äldre
rättigheterförvärvakansom

sig skyldigheter.iklädaoch

januari 1998.krafti den llag träderDenna
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Förslag till lag ändring i anläggningslagen4 om
1973:1149

Härigenom föreskrivs i anläggningslagenfråga 1973:1149om
följandedels 2/4, 33, 35, 45, 46, 49, 53 och 54 §§ skall haatt

lydelse,
i införasdels det lagen skall tolv paragrafer, 33 42att nya a, a,

48 48 §§, följande50 och 56-62 lydelse.a, a av

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

Om hinder icke anläggningen, skall fastighetsbildnings-möter mot
anläggningsbeslut.myndigheten meddela

anläggningsbeslutI anges
anläggningens ändamål, huvudsakligaläge, storlek och be-

i övrigt,skaffenhet
fastigheter ide skall deltaga anläggningen,som

upplåtes för anläggningen,utrymme som
fastighet inlöses,4. eller del därav som
tiden för anläggningens bestånd, sådan böra be-om anses

stämmas,
den tid inom vilken anläggningen skall utförd,vara
behövliga föreskrifter i fråga7. anläggningens utförande.om
anläggningsbeslutetI får anläggningsbeslutetI får

också i anläggningende också de i anläggningenanges anges
deltagande fastigheternas deltagande fastigheternasan- an-
delstal i fråga kostnaderna idelstal fråga kostnadernaom om
för anläggningens utförande och för anläggningens utförande och
drift. drift. Därvid får föreskrivas att

styrelsen för samfällighets-en
förening fär pä angivetnärmare

besluta den ändringsätt om av
andelstal för fastigheten som
påkallas fastighetensattav an-
vändningssätt ändras stadigva-
rande. Styrelsens beslut om
ändring andelstal skall till-av
lämpas vid nästkommande ut-
taxering.

Styrelsens beslut ändringom
andelstal fär inte överklagas.av

Den missnöjd med be-ärsom
slutet får väcka talan för-mot



örfattningsförslagF1996:46SOU

ienligt vad sägseningen som
för-1973:115046 § lagen om

samfällighetervaltning an-av
uttaxering.rättelsegående av

fastighetsbildningsâtgärdmedanläggningsfräga gemensamtPrövas
fastighets-ianläggningsbeslutetfårförrättning, upptagasvid en

bildningsbeslutet.

§33§33
efter detärinom attHardetår efter ettinom attHar ett

lagaersättningsbeslutetlagaersättningsbeslutet vannvann
13 §enligtersättningkraftenligt 13 §ersättningkraft

föreskrivenibetalatstill fulloföreskrivenibetalatsfullotill
någonhellerordning ochnågonhellerochordning
sådantillerkäntsi beslutetsådantillerkäntsi beslutet somsom

verkställighetersättning begärtverkställighetersättning begärt
deli denna ärbeslutetdel,i denna ärbeslutet an-avav
förfallet.läggningsbeslutetförfallet.anläggningsbeslutet

Anläggningsbeslutet ävenärAnläggningsbeslutet ävenär
anläggningenförfallet,anläggningenförfallet, omom

be-tidinom denutförtstid be-inom denutförts somsom
inomsåvidai beslutet,stämtsi beslutet.stämts

förlängdaeller dentidsamma
tredjeenligtbeslutatstid som

för-gjortsansökanstycket om
enligtsysslomanordnande av

Hari 33vad sägs enasom
förordnandeansökan avom

förfalleravslagits,syssloman
anläggningsbeslutet när av-

vunnit lagaslagsbeslutet har
genomföran-och tiden förkraft

har gåttdet ut.
inlösas,del däravfastighet elleranläggningsbeslutetenligtSkall
i förstabestämmelsernahinderi delbeslutet dennagäller utan av

stycket.
beslutalantmäterimyndighetenfårskäl föreligger,särskildaOm om

stycket.i förstatidförlängning angessomav
anlägg-på grundåterkrävasfårbetalatsErsättning attavsom

paragraf.enligt dennaförfallitningsbeslutet
integällermeningenförstastycketi förstaBestämmelserna

enligt 13förrättningsärskildvidfastställtsersättning asom
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33 §a
Om det skäligen kan befaras att
anläggningen inte kommer att
utföras inom tid isom anges
anläggningsbeslutet eller i be-
slut förlängd tid får lant-om
mäterimyndigheten på ansökan

någon enligt 18 har§av som
begära förrättning för-rätt att

ordna syssloman för genom-
förande anläggningsbeslutet.av
En sådan syssloman har de
befogenheter till-som annars
kommer delägarna.

Lantmäterimyndigheten be-
slutar ersättning till sysslo-om

och fördelningmannen om
mellan delägarna ersätt-av
ningsbeloppet. dettaHar
betalats inom tid lantmäte-som
rimyndigheten bestämt, får
myndighetens beslut verkställas
enligt vad i utsök-sägssom
ningsbalken.

Lantmäterimyndighetens be-
slut med anledning av en an-
sökan förordnandeom av syss-
loman, ersättning till sysslo-om

och skyldighet attmannen om
betala ersättningen får över-
klagas enligt vad i 15sägssom
kap. 2 § fastighetsbildnings-
lagen 1970:988. Beslut som

går i verkställighet närsagtsnu
beslutet har vunnit laga kraft.

Inträder, sedan fråga behandlats vid förrättning enligt denna lagsom
slutligt avgjorts, ändrade förhållanden väsentligt inverkar påsom

Ävenfrågan, kan denna vid förrättning. sådanaprövas utan attny
förhållanden inträtt, fâr förrättning i det tidigareägany rum, om

föreskrivitsavgörandet frågan får efter viss tid ochomprövasatt
denna tid utgått eller i fall klart behov omprövningannat ettom av
framkommit.
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ändring i frågasådanbeslutasfårförrättningenVid den omnya
gemensamhetsanläggning ellerideltagerfastigheterkretsen somav

från allmänuppkommerolägenhetavsevärdandelstalfastighets att
enskild synpunkt.eller

ickeÄr ändringendastfrågaförrättningenvid den somomnya
övrigt,imarkanvändningenellerutformningbebyggelsenspåverkar
nämndfrån sådaninte inhämtas23 §enligtmedgivandebehöver en

paragrafen.i denavsessom
förrättningendenOm nya

skallfastighetfrågagäller om
utträdai ellerinträda ur sam-

fastighetsellerfällighet om
ochändras,skallandelstal

förvaltassamfälligheten av en
före-samfällighetsförening,

övrigadeföreningenträder
Vaddelägarna. sagtsnusom

del-hinderinteutgör attmot
förrätt-för talanägarna mot

ningen.
styrelsenbefogenhet förOm

änd-beslutafalli vissaatt om
finnsandelstalring m.m.av

stycket.tredjei §föreskrifter 24

§42 a
får iLantmäterimyndigheten

fastighetsbild-medsamband
beslutaningsförättning att en

fastig-ombildadellernybildad
befint-tillanslutasskallhet en

gemensamhetsanläggning.lig
lantmäterimyndighetenBeslutar

myndig-anslutning, skallom
andelstalockså bestämmaheten

fråganoch prövafastighetenför
enligt 37ersättningom

frågorprövningVid somav
tilläm-paragrafi dennaavses

stycket.fjärde§35pas
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Uppgift fördelning enligt Uppgift fördelning enligtom om
42 § eller godkännande 42 anslutning enligtom om
enligt införes43 § i fastighets- 42 § och godkännandea om
registret möjligt sedan enligt införes43 § i fastighets-snarast

fördelningen eller godkännandet registret möjligt sedansnarast
vunnit laga kraft. besluten vunnit laga kraft.

Uppgift styrelsens beslutom om
ändring andelstal enligt 24 §av
tredje stycket skall möj-snarast
ligt införas i fastighetsregistret.

Till hör vägbana och övrigaväg väganordningar. Anordning, som
behövs för bestånd, drift ellervägens brukande väganordning.är
Väganordning också till ansluten bryggaär väg eller färja med
färjeläge.

Vägområde denutgörs av
mark tagits i anspråk försom
väganordning.

48 §a
Om fastighet deltar ien som en
gemensamhetsanläggning som

tillfälligt användervägavser
anläggningen i väsentligt större
omfattning eller för ett annat
ändamål förutsattes vidän som
bestämmandet fastighetensav
andelstal för driftkostnaderna,

fastighetens skyldigär ägare att
samfälligheten de kost-ersätta

nader uppkommer till följdsom
den ändrade användningen.av
Vid tvist angående fråga som

i första stycket skall talanavses
väckas hos fastighetsdomstolen.

48 b §
38 första§ stycket första me-
ningen skall inte tillämpas på
gemensamhetsanläggning som

vägar.avser
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49§
Är betydelseväsentligÄr detbetydelseväsentligdet avav

fastighetstillgodoseförfastighetstillgodose attför att
upplåtaskan rättbehov väg,upplåtas rättkanbehov väg, avav

byggafastigheten vägför attbygga överfastigheten vägför
ellerfastighetdet icke attöverfastighet, annanomamian

Upp-befintlig väg.användaförsynnerligtmedför men
befintliganvända väglåtelsefastighet.sistnämnda att
sådanske endastfår upp-om

särskilda skäl ärlåtelse av
bildalämpligare än att en

ellergemensamhetsanläggning
tillfastighetenanslutaatt en

anläggning.bildadredan
styck-enligt förstaUpplåtelse

medfördetinte skefåret om
upplå-denförsynnerligt men

förellerfastighetentande
harfastighet rätt attsomannan

använda vägen.
förersättningfrågaför IersättningfrågaI omom

bygga vägupplåtelse rättförsta stycket attenligtupplåtelse av
Beträffande13tillämpasi 13bestämmelsernagäller

upplåtelseersättning för annan
tillämpasstycketenligt första

stycket.andra50 §a

§50 a
gemensamhetsanlägg-Om en

samfällig-förvaltasning enav
detochhetsförening är av

delägar-förbetydelseväsentlig
använda vägfastigheterna att

iingår gemen-annanensom
fårsamhetsanläggning, rätt att

tillupplåtasanvända vägen
samfällighetsföreningen. Detta

särskil-detendastgäller avom
lämpligareskäl ända är att an-

till denfastigheternasluta
anläggningen.andra

enligt förstaupplåtelseFör
ersättning utgåskallstycket

skäligt främstefter vad ärsom
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med hänsyn till den slitning av
vägbanan beräknassom upp-
komma vägens använ-genom
dande. Sådan ersättning skall
bestämmas utgå på gångatt en
eller årligen i förskott.

Fråga rättighet i Fråga rättighet iom som avses om som avses
49-52 §§ vid förrätt-prövas 49-52 §§ vid förrätt-prövas
ning enligt denna ninglag. Har enligt demia lag. Har
frågan samband med anlägg- frågan samband med anlägg-
ningsfråga, får den ningsfråga, får denupptagas upptagas

ansökan. fallI ansökan. I fallutan annat utan annatupp- upp-
den på ansökan den påägaren ansökantages ägarentagesav av

den fastighet till förmån den fastighet eller beträffan-av vars av
rättigheten skall gälla. Frågan de rättighet enligt 50 § dena
får medprövas samfällighetsförening tillgemensamt vars
anläggningsfråga eller fastig- förmån rättigheten skall gälla.
hetsbildningsåtgärd vid för- Frågan får prövasen gemensamt
rättning. med anläggningsfråga eller

fastighetsbildningsåtgärd vid en
förrättning.

Vid förrättningsprövningen Vid förrättningsprövningen
8-11 §§,äger 12 § tredje 8-11 §§, 12 § tredjeäger

stycket och 16 § motsvarande stycket och 16 § motsvarande
tillämpning. Hänvisningen i tillämpning. Hänvisningen i

till16 § 12 § första stycket 16 § till 12 § första stycket
skall därvid bestämmelser- skall därvid bestämmelser-avse avse

i 49-52 §§ villkoren i 49-52 §§ villkorenna om na om
för upplåtelse rättigheten och för upplåtelse rättigheten ochav av
hänvisningen till 13 § bestäm- hänvisningen till 13 § bestäm-
melserna i paragrafer melserna i paragrafersamma samma

ersättning för upplåtelsen. ersättning för upplåtelsen.om om
16 § andra stycket gäller dock 16 § andra stycket gäller dock

iendast fråga ersättning för iendast fråga ersättning förom om
upplåtelse enligt 49 upplåtelse enligt 49 § som avser

byggarätt väg.att
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enligtenligt fråga upplåtelseupplåtelse Ifrågal omom
bygga§ 32 och 33 §§ 49 §49 rättäger attmotsva- som avser

§§tillämpning. 32 och 33rande väg äger motsva-
tillämpning.rande

engångsersättning be-engångsersättning be- HarHar
rättighet enligt 50, rättighet enligtför för 49,stämts stämts

ersättningeneller 52 skall skall51 50 51 eller 5250, a,
efterinom månadererläggas ersättningen inomerläggastre tre

ersättningsbeslutet efter detdet månader ersätt-att attvann
ickeRättigheten fårkraft. kraft.laga ningsbeslutet lagavann

betalningi bruk innan iRättigheten får icke bruktagastagas
verkanfråga frågaskett. I innan betalning skett. Iom av

underlåtenhet betala underlåtenhetersätt- verkanatt attom av
första stycketningen 33 § ersättningen 33§betalaäger äger

tillämpning.motsvarande Har första stycket motsvarande
§ersättning enligt 50 eller 51 ersättningtillämpning. Har

visstutgå med §bestämts enligt 50a eller 5149, 50,att
rättighetenårligt belopp, får med visstutgåbestämts att

i bruknågot åricke under rättighetenårligt belopp, fårtagas
årförinnan beloppet i brukicke något årunder tagassamma

betalats. årinnan förbeloppet samma
betalats.

56 §
buskar ellerOm träd, annan

vägomrádeväxtlighet intill ett
trafiksä-olägenheter förmedför

väghállningsmyn-kerheten, får
växtlighetendigheten besluta att
kvistasellerskall borttas ge-

försorg. Ommyndighetensnom
tillmed hänsyndet omstän-

lämpligt, fårdigheterna väg-är
hâllningsmyndigheten besluta

åtgärden skall utförasatt av
samband medväghållaren. I att

väghållnings-beslut fattas kan
före-meddela demyndigheten

behövs.skrifter som
väghållningsmyndighetMed

statligai lag dendennaavses
väghállningsmyndigheten en-
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ligt 6 § andra stycket väglagen
1971:948.

57 §
för tillgodoseOm det behövs att

trafiksäkerheten får väghåll-
ningsmyndigheten ifråga om en
viss eller delväg vägen av en

förordna det inteatt utan myn-
dighetens tillstånd får

inom vägområdet1 eller
.

därifrånhögst tolv meter upp-
föras tillbygg-byggnader, göras
nader, utföras andra anlägg-
ningar eller vidtas andra såda-

inverkaåtgärder kanna som
menligt på trafiksäkerheten,

intill vägområdet sättas
ljusanordningar för-upp som

Uusförhållandena försämrar
trafiken på vägen,

inom avstånd högstett av
50 från vägområdetmeter

skyltar eller därmedsättas upp
jämförliga anordningar för
reklam, propaganda eller lik-
nande ändamål utomhus samt

vid korsning i plansamma
mellan enskilda ellervägar

enskildmellan ochväg enen
järnväg spårväg uppföraseller

tillbyggnader,byggnader, göras
anläggningarutföras andra

vidtas andra åtgärdereller som
menligt på trafik-kan inverka

säkerheten.
iBestämmelserna första

inomgäller intestycket om-
detaljplan ochråden med

betråfande åtgärder förheller
krävs. Bestämmel-vilka bygglov

gälleri första stycket 3serna
sådana anord-heller inte för

påningar är uppsattasom
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byggnader för upplysning om
verk-ajfärsrörelse eller annan

samhet stället eller förpå an-
slagstavlor för meddelanden

kommunala angelägen-rörsom
heter, föreningssammanträden,
auktioner eller dylikt.

till-samband medI att ett
stånd lämnas kan väghâllnings-
myndigheten meddela de före-

trafiksä-skrifter behövs försom
kerheten.

58 §
inom område beträjfan-Om det

vilket meddelats förordnandede
enligt finns anordning57 § en

innebär fara för trafiken,som
väghållningsmyndighetenfår

förförelägga den som svarar
bort denanordningen att ta

vidta så faraneller åtgärder att
undanröjs.

får förenasFöreläggande
föreskriftvite medmed eller att

föreläggandet inteåtgärden, om
utförasföljs, kan komma att

väghållningsmyndighe-genom
försumligesförsorg pä dentens

bekostnad.
tillskall skadorStaten ersätta

föreläggandeföljd ett somav
med stödhar meddelats av

intestycket såvida detförsta
uppenbarligenhar avtalats eller

inteersättningförutsätts att
skall lämnas.

§59
till sådantillståndVägras en

förstai §åtgärd 57avsessom
medför4 ochstycket 1 eller

markanvänd-pågåendedetta att
försvåras,ning äravsevärt



30 Författningsförslag SOU 1996:46

fastighetsägaren och innehavare
nyttjanderätt ellerav annan

särskild till fastighetenrått
berättigade till ersättning av

för den skada destaten som
lider.

Vad har avtalats ellersom
uppenbarligen förutsatts gälla
mellan och fastighetensstaten

eller sakägare iägare annan
fråga ersättning enligt 58 §om
eller enligt första stycket gäller

den efter detäven mot attsom
till ersättning uppkomrätten

har förvärvat sakägarens rått
till fastigheten eller anordning-
en.

60 §
Framställning ersättningom
enligt 58 § tredje stycket eller
59 § första stycket hosgörs
väghållningsmyndigheten.

iI fråga förfarandet målom
ersättning, nedsättningom av

vissa ersättningar, fördelning
och utbetalning nedsatta be-av

tilllopp gottgörelsesamt om
fall iborgenär i vissa gäller

tillämpliga delar bestämmelser-
i 66-69 §§ väglagenna

i1971:948. Vad 66 ochsom
69 väglagen sägs väg-om

i ställethållaren skall avse
staten.

61
Vidtas åtgärder isom avses

tillstånd eller i strid57§ utan
meddelade föreskrifter fårmot

våghållningsmyndigheten vid
vidtagitvite förelägga den som

undanröja elleråtgärden att
Kronofogde-utförda.ändra det
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får meddelamyndigheten sär-
handräckning förskild att

Ansökanrättelse.åstadkomma
handräckning får göras avom

väghållningsmyndigheten och
isådan nämnd som avsesav en

Bestämmel-stycket.§ första23
ihandräckning finnsser om

betal-1990:746lagen om
hand-ningsföreläggande och

räckning.
föreläggandeFöljs inte ett

med stödmeddelatshar avsom
kronofogdemyndig-skall58

väghåll-på begäranheten av
föranstaltaningsmyndigheten

vidtas.åtgärdenattom

62 §
väghåll-ochLänsstyrelsens

fårbeslutningsmyndighetens
förvalt-allmänöverklagas hos

Prövningstill-ningsdomstol.
överklagandevidkrävsstånd

till kammarrätten.
väghållningsmyn-Beslut av

omedelbart,gällerdigheten
för-inte någotsåvida annat

i beslutet.ordnas

januari 1998.i kraft den 1träderlagDenna
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Förslag till lag ändring i5 lagen 1973:1150om om
förvaltning samfälligheterav

i förvaltningHärigenom föreskrivs lagen 1973:1150att om av
samfälligheter ha följandeskall 39 § lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ändring i frågaSker ändring i fråga sådant Sker sådantomom
förhållande iförhållande i 26 § 26 §som angessom anges

tredje tredjestycket, skall detta stycket, skall dettage- ge-
försorgstyrelsens försorg styrelsensgenast genastnom nom

registrering.anmälas för för registrering.anmälas Det-
i fråga beslutgällersamma om

ändring andelstal enligtom av
tredje stycket anläggnings-24 §

lagen 1973:1149. Styrelsen
fastig-skall underrättagenast

hetsägaren sådant be-ettom
slut.

i januarilag träder kraft den 1998.Denna l
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till6 Förslag lag ändring i plan- och bygglagenom
1987: 10

Härigenom föreskrivs 6 kap. 30 § och 14 kap. 1 § skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.
30 §

skall för underhålletKommunen och sådana andragatorsvara av
allmänna platser kommunen huvudman för. Denna under-ärsom
hållsskyldighet består detaljplanen för området upphävs.även om

väghållare inom område med detaljplan,Ar skall, med denstaten
ibegränsning 29 § andra stycket, för under-statensom anges svara

enlighethållet allmän i med föreskrifterna i väglagenvägav
1971:948.

Om underhåll och Om underhåll ochvägar vägarav av
andra allmänna platser med andra allmänna platser med

finns enskildaenskilda väghållare be- väghållare finns be-
stämmelser i anläggningslageni lagen 1939:608stämmelser

enskilda 1973:1149.och anlägg-vägarom
ningslagen 1973:1149.

kap.14

enligt detaljplan enligt detaljplanMark Marksom en som en
förskall användas allmänna skall användas för allmänna

för vilka för vilkaplatser kommunen platser kommunenär är
huvudman mark huvudman marksamt samtamian annan

enligt enligtplanen skall planen skallanvän- använ-somsom
das för enskilt bebyg- das för enskilt bebyg-än änannatannat

skyldig skyldiggande kommunen gande kommunenär äratt att
fastighetsägarenlösa, fastighetsägaren begär lösa, begärom om

det. Mark enligt planen det. Mark enligt planensom som
för allmänna skall användas förskall användas allmämia

för vilka platser för vilka någonplatser någon annan annan
kommunenkommunen huvudman, huvudman,är änän är är

väghállaren skyldig förvärva den samfällighet finnsäratt som
nyttjanderätt eller skall bildas förmed äganderätt, ändamålet

skyldig förvärvaeller särskild medrätt, ägan-attamian om
derätt, nyttjanderätt ellerfastighetsägaren begär det. Väg- annan
särskild fastighetsäga-rätt,hållaren får för-bestämma omom

begär det. Motsvarandeskall äganderätt,värvet renavse
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gäller förskyldighetnyttjanderätt eller sär- staten somannan
ellerSamfällighetenväghållare.skild rätt.

förvär-får bestämmastaten om
äganderätt,skall nytt-vet avse

särskildjanderätt eller annan
rätt.

skall förstamark,användningtillfälligdetaljplanen medgerOm av
tid då sådandenunderbeträffande markentillämpasintestycket

pågå.användning får
enligtsamverkansområdeinombelägenmarkfråga ärI ettsomom

särskilda be-gällerexploateringssamverkan1987: lllagen om
stämmelser.

januari 1998.kraft den 1iträderlagDenna
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Förslag till lag ändring i jordabalken7 om

Härigenom föreskrivs jordabalken9 kap. 33 § skall ha följandeatt
lydelse

.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.

jordägaren utgivit jordägaren utgivitHarHar ersätt- ersätt-
markavvattning enligtning för ning för markavvattning enligt

1983:291 eller för 1983:291 eller förvattenlagen vattenlagen
enskild enligt enskild enligtbyggande byggandeväg vägav av

anläggningslagen 1973: 149,1939:608 enskilda llagen om
jordägarenanläggningslagen får avtalet,eller uppsägavägar

ickejordägaren arrendatom medger1973:1149, får om
skälig höjning arrendeav-avtalet, arrendatomuppsäga avom
giften. Uppsägning skall skeskälig höjningicke medger av
inom år från företagetarrendeavgiften. Uppsägning detett
fullbordades.skall inom år från detske ett

företaget fullbordades.

januarii kraft den 1998.Denna lag träder l
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1992:300kyrkolagenändring itillFörslag lag8 om

skall1992:300kyrkolagen13 §42 kap.föreskrivsHärigenom att
lydelse.följandeha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

42 kap.

lån lämnaskyrkofonden fårUrfår lån lämnaskyrkofondenUr
förför

syftar tillåtgärdertillsyftar attåtgärder att somsom
driftenrationalisera präst-driftenrationalisera präst- avav

lönefastigheter,lönefastigheter,
jordbruksfastig-förvärvjordbruksfastig-förvärv2. avav

prästlönefastighet,hetprästlönefastighet,het omsomomsom
rationali-tillsyftarförvärvetrationali-syftar tillförvärvet enen
jordinne-kyrkligasering detkyrkliga jordinne-detsering avav

stiftet,ihaveti stiftet,havet
till följdkostnaderföljdtillkostnader avav

fastighetsbildningsförrättningfastighetsbildningsförrättning
anläggnings-enligtföretagellerlagenenligtföretageller
eller1973:1149lagen vatten-enskilda vägar,1939:608 om

1983:291 präst-lagen11491973:anläggningslagen som en
med.belastaslönefastighet skall1983:291vattenlageneller

prästlönefastighet skallensom
med.belastas

regering-meddelaskyrkofondenlånföreskrifterNärmare avurom
en.

januari 1998.kraft den liträderlagDenna
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Inledning1

Utredningsuppdraget1

vissa idirektiven utredningen, bakgrundEnligt skall mot av
till bestämmelserredovisade utarbeta de förslagdirektiven problem,

Utredningen skall därvidenskilda kan behövas.rörande vägar som
lagtekniskanågon särskild lösning rörande deninte bunden avvara

innebäraförslaget skall lagenutformningen på änsätt att attannat
så inteenskilda upphävs i de delar redan1939:608 EVL,vägar,om

har skett.
ordning redovisas i direktivenmed nuvarandeproblem ärDe som

i huvudsak följande.

lagstiftning reglerari jämförelse medEVL är sammaamian som-
anläggningslagen 1973: 1149, AL ochnärliggande frågor,eller t.ex.

svårtill-1970:988, både föråldrad ochfastighetsbildningslagen FBL
gänglig.

i utsträckning ochtätbebyggda områden tillämpas ALInom stor-
förvaltning samfälligheter SFL,1973:1150lagen trots attom av

sig tillämplig. Orsaken till dettaEVL i och för3 kap. är varaanges
inte möjlighet ansluta andra anlägg-EVL attatt gemensammager

avloppsanläggningar,såsom och TV-antennerningar, etc.vatten-
valt lösaområden redan gäller eller eller därdär EVLInom attman

enligt det finns behovenskilda väghållningen EVL ochden amianav
ordningmedför gällande behovfastighetssamverkan, avgemensam

två skilda förvaltningar.

påtagligaregelsystem såväl förOlägenheterna med dubbla är-
enskilda fastighetsägare för berörda myndigheter, bl.a. därför attsom

sistnämndade måste upprätthålla dubbla kompetenser med ökade
följd.kostnader som

Enligt bildas vägförening i två det förstaEVL steg,en genom-
förrättning där verksamhet, verksamhetsområde och förenings-
bildning beslutas och det andra reglering ersättningsfrågor.genom av

ersättningsfrågan enligt inte, till skillnadAtt EVL vad gällermot som
enligt AL, kan vid förrättningen visat sighar olyckligt iprövas
många fall.
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förvaltningen olikafinns ofta behov samordnaDet att typeravav-
anläggningar. finns emellertid inte någon legalDetgemensammaav

möjlighet existerande vägförening för i låtaupplösa ställetattatt en
förvaltningen förske på andravägen sättsamma som gemen-av

förvaltningen i del fallanläggningar. Visserligen kan ändå ensamma
går bra bara så längeskötas detta är överens.gemensamt, men man

oenighet i två delar,Uppstår måste verksamheten delas upp en
samfällighetsförening enligtvägförening enligt och SFL.EVL en

olika och innebär iBesvärsordningen inom de båda ärsystemen-
medan fastig-princip enligt förs hos länsstyrelsentalan EVLatt

besvärsinstans enligthetsdomstolen AL.är rätt

ordningredovisade med nuvarandede nackdelarnaFörutom tarnyss
utredningensärskilda frågor hardirektiven också del attsomupp en

Ditenligt hör ocksåDit hör länsstyrelsens roll EVL.överväga.
anslutningen fastigheter inomfrågan obligatoriska alladen ettavom

iutgår från. har detta hän-visst område EVL ALavgränsat som
individuellai denlösning och lägger ställetseende nyttanen annan

Utredningen därförfastighet till för anslutning. skallför varje grund
omrádesavgränsninganslutningsärskilt uppmärksamma genomom

fortsättningsvis.förekommabör även

Utredningsarbetet1

enskildbelysning förhållandena rörandefå konkretFör att aven
utredningen besökt ochväghållning olika perspektiv har Lerumsur

därvid sammanträffat med såvälVi harKungsbacka kommuner.
företrädare förtjänstemän kommunerna och medpolitiker hossom

ivägföreningar länsstyrelsen HallandsLantmäteriet, ochVägverket,
län.

information vid besökinhämtat hosUtredningens sekreterare har
tidigaredei och Malmöhus län och hoslänsstyrelserna Stockholms

i i Göteborgs och Bohusöverlantmätarrnyndigheterna dessa län och
ocksåMariestad. Information harspecialenheten ilän och hos

väghållningför enskildför Riksförbundetinhämtats från företrädare
special-förekommit demed bl.a.har kontakterREV. Därutöver

ienskildaförrättningar rörandehandlägger vägarenheter som
och Norrbottens län.Kopparbergs, Västerbottens

särskildautredningen samråda denEnligt direktiven medskulle
i bygglagenvissa frågor plan- ochutredare över m.m.som ser

emellertid underutredningen har legat1992:03. Den störreM nere
emellertidpågått. Visst samråd hartid vårt arbetedelen denav som
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förekommit.
ÄlvdalensUtredningen förhar uppvaktats Sam-representanterav

fällighetsförvaltning, därvid framfört omröstnings-synpunktersom
i förvaltning samfilligheterreglerna lagen 1973:1150 SFL.om av

skrivelseRegeringen har överlämnat från Lerdal-Gärdebynsen
vissavägförening i Rättvik, innehåller begäran attsom en om syn-

taxeringsvärdet fördelningsgrund och omröstnings-punkter som
i utredningens övrigt utredningenskall beaktas arbete. I harreglerna

utredningsomrâdet.mottagit skrivelser i frågor berördelen som
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Gällande2 rätt

enskilda EVL1939:608 vägarLagen2.1 om

Allmänt2.1.1

vissatillämpningsområdet ochbestämmelserinleds medLagen om
tillenskildasålunda ärLagen vägardefinitioner 1 kap.. somavser

jämställs ochMed fastighetfastigheter.eller fleraförnytta gruvaen
definitionNågonofri grund §.anläggningar lindustriellavissa

emellertidfinns inte. Därmed tordeenskildbegreppet väg avsesav
1971:948enligt väglageninte 1 § äralla vägar att somansesom
vilka inte ellerföri praktikendvs. vägarallmänna, staten en

skallövrigt i kap. vadlväghållare. Ikommun är ansessomanges
intillområdenvägbanan och deDit sålundatill 2 §. hörhöra väg

ochunderhållbestånd ochförstadigvarande behövs vägenssom
Medbestånd eller brukande.utförts för väganordningar vägenssom

färja färjläge.eller medbrotill ansluten brygga,jämställs vägen
väghållning § och3förstås medi vadl kap.Vidare somanges

Utmärkandeskall byggas 4 §. ärriktlinjer för hur väg atten
enskildaintetillkommer fastigheter,skyldigheterrättigheter och

fördärför särskilt regleratsharDet som svararvempersoner.
förpliktelseväghållningsskyldighet ellerfullgörande somannanav

fastighetåvilar 5 §.
enskildatillämpliga på alla vägari kap. EVLBestämmelserna l är

förrättning eller Tresätt.tillkommitde annatoavsett genomom
enskildanämligensärskilt i lagen,enskilda reglerasvägartyper av

inomvissakap.,2 vägarallmänhet landsbygdsvägar,ivägar
kap. och skogsvägar3bebyggelse tätortsvägar,områden med tätare

i anspråkfrämstVad regleras rättenkap.. är4 att ta annanssom
finansierasskallväghållningen och hur dennamark för samtvägen,

förrättningfinns sålundaBestämmelserförvaltningen vägen. omav
vilka frågor skallenskilda prövasinrättande denför vägen, somav

Förvaltningen dentill.hur denna skallvid förrättningen och av
juridisk Denna benämnshandhasenskilda vägen en person.av

enligt vägsamfällighetinrättats 2 eller 4 kap.beträffande vägar som
vägförening. I 5 kap. EVLenligt 3 kap.beträffandeoch vägar -
trafiksäkerheten, såsom förbudtill främjandefinns bestämmelser av

anordningar de kanuppföra byggnader och nära vägenmot att om
trafiken.medföra fara för
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områdenInom med detaljplan där kommunen huvudman förär
allmänna inteplatser gäller 2-4 kap. 1 § 3 st.. 5 kap., i likhetsom

i principmed 1 kap. tillämpligt beträffande alla enskildaär vägar,
gäller inte inom områden med detaljplan l § 4 st..

ikraftträdandetEfter anläggningslagen l973:1149, AL denav
juli 1974 får, med visstl undantag här kan från,bortses för-som

rättningar enligt 2 och 4 kap. EVL inte längre påbörjas, 9 § lagen
1973:1151 införande anläggningslagen 1973:1149 ochom av
lagen 1973:1150 förvaltning samfälligheter ALp. Nyaom av
enskilda den i 2 och 4 kap. EVL inrättas ivägar typav som avses
stället enligt iAL. Bestämmelserna 2 och 4 kap. har därförEVL

begränsad betydelse. gäller i princip fortfarandeDe dock inumera
fråga förvaltningen vägsamfälligheten. vägsamfällighetEn kanom av
emellertid besluta samfälligheten ombildasskall till samfällig-att en
hetsförening enligt lagen 1974:1150 förvaltning samfällig-om av
heter SFL, 19 första tredje§ och stycket ALp.se

1 Landsbygdsvägar

Beträffande ide bestämmelser 2 kap. fortfarandeEVL harsom
betydelse kan anmärkas följande. Väghållningsskyldigheten fördelas
mellan fastigheterna till omfattning varimed hänsyn den de beräknas
komma använda fastighet får åläggasIngen andelvägen. större änatt

fastighetens 11 §. Arbetet medvägenmot nyttasom svarar av
byggande Vägunderhåll och vinterväghállning utförasväg, kanav

efter vägdelningeller 12 §. Vägdelning, ärgemensamt som numera
ovanligt, innebär flera fastighetereller för vissatt en svarar en
vägsträcka, väglott. I andra fall bestäms visst andelstal efter vilketen
fastigheten skall delta i kostnaderna.

Enligt 9 § andra till fastighet fårstycket kan ägare rätt attsom
befintlig vissaanvända under förutsättningar bli ersättnings-väg

skyldig för kostnader lagts ned på de fem åren.vägen senastesom
motivenAv prop. 1939:250 123 framgår bestämmelsen äratts.

avsedd förhindra den, redan byggdes hadenär vägatt att ettsom en
så intresse vägbygget han egentligen bidragit tillborde hastort attav
kostnaderna, skall kumia dra tredjeAv 9 §vägen.nyttasenare av

följer fastighetstycket har användarätt vägatt att attutanen som
vissbehöva delta med andel i väghâllningen ersättningskall betala

slitageför det fastighetens användning medför.vägensom av
förrättning väghållningHar det eller dom bestämts skallattgenom

utföras de deltagande fastigheternautgör vägsam-gemensamt, en
fällighet Vägsamfälligheten50 §. skall stadgar ochanta utse
styrelse. Stadgarna skall granskas och fastställas länsstyrelsen.av
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ändring § sista Styrelsenvid stadgarna 51 st..gällerDetsamma av
angelägenheter 54 §.samfälligheten och förvaltar dessföreträder

i samfällighetens angelägenheter påbesluta utövasDelägarnas rätt att
Vägsamfällighetens medelsbehov skall,sammanträde 50 §2 st.. om

statliga eller kommunalainte täcksdet sättannat t.ex. genom
uttaxering grundval upprättadbidrag, täckas av engenom

Debiteringslängden får verkställasdebiteringslängd 60 och 63 §§.
densåsom lagakraftägande domkronofogdemyndigheten även omav

emellertid inhibition. VadförordnaTingsrätten kanklandras. om -
vid förhål-förrättning ändradevid kanhar bestämts omprövassom
i 37-40 §§emellertid 35 ochDärvid gäller bestämmelsernalanden.

ändring tidiga-vid omprövning vadBeslutas10 § ALp.AL av som
inrättad enligt ll § ALp.därefter ALbestämts, vägenansesre

1.3 Tätortsvägar

skillnaderPrincipiella

i områden därspecialreglering för tätareinnehåller vägar3 kap. en
inomuppkommauppkommit kaneller närabebyggelse har väntas

påi och kap. byggerregleringen 2 4tid. Medanförestående
väghållningen efter bästafår ordnafastigheternaprincipen att

uppfattningeni kap.sig bestämmelserna 3grundarförmåga, att
ordnaintressefinns allmäntvid bebyggelsedet tätare attett av

till själva samhälls-ändamålsenligt kopplatpåväghållningen sätt,ett
har tillagtsbebyggelseplaneringen. Länsstyrelsenbildningen och ett

dessainflytande vågar.överstort

anslutningobligatoriskOmrådesavgränsning och

inomväghållningenförrättning enligt EVL bestämsVid 3 kap. ettatt
samfällighetgeografiskt område skall skötasvisst typannan avav en

reglernagrundläggandeoch 4 kap. Dei 2 kap.den reglerasän som
vägförening, finns i 71 ochsamfällighet, benämnsdenna somom

delvis ingår i vägområdetellerfastigheter heltAlla§§ EVL.72 som
finns i förUndantag 72 §i vägföreningen.skyldiga deltaär att

kommunikationsända-föravseddaoch hålletfastigheter helt ärsom
antagandet detanslutningen byggerobligatoriskamål. Den att

områden medför förtåtbebyggda allainomenskilda vägnätet nytta
och underhållutbyggnad ledergrundfastigheterna på vägnätetsattav

vårdestegring.till
område omfattarvägföreningens enligtVäghållningen inom 71 §
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iandra stycket iordningsställande och underhåll markäven av som
detaljplan kommunen inte huvudman för allmänna platser hardär är

till platsallmän än väg.avsatts annan
vägföreningen i princip hålla deEnligt 73 § EVL skall vägar som

för trafiken mellan olika delarför utfart från området ochkrävs av
befintlig i princip inte ingå i föreningens område,fårdetta. En väg

ändamålsenligainte lämplig för områdetskanvägen ansesom
ordnande och bebyggande.

ersättningMarkåtkomst och

avgjort skall byggas ellerslutligen har blivitNär det väg tasatt en
föreningenföreningens får enligt 75 §i anspråk ersätt-väg, motsom

förtill sig markenmarkupplåtelsen lösa användaning för rätten att
inträder försti anspråk markenvägändamål. närRätten att ta

ivunnit kraft. markenförrättningsutlåtandet har laga Innan tas
principersättningsfrågan skallanspråk skall klar. l expro-vara

ersättningen § EVLanvändas bestäms. 75priationslagens grunder när
skallemellertid särskild bestämmelse hänsyninnehåller tasatten om

vägföreningenersättningsberättigadetill den harden attnytta avsom
befintligEtt Övertagandeanlägger eller vägvägen.övertar enav

i vägföreningenalltid innebära för medlemså gott nyttaanses som
Ersättning för markupplåtelsentidigare skött vägunderhållet.som

det finns särskilda skäl.då inte utgåskall änannat om
överenskommelserfrån skall träffakap. EVL utgår3 att parterna

intrång.vid upplåtelse eller Kanersättningeventuell annatom
ersättningsfråganenligtöverenskommelse inte träffas, 86 §prövas av

alltsåersättningsfrågornaUpplåtelse- ochfastighetsdomstolen. är
vägförenings verksam-till dettaskilda från varandra. Skälet är att en

förättnings-långtidsprojekt inom dehet har karaktären ramar somav
tid.planläggning genomförande kan långSåvälutlåtandet tager. som

flera år efter detinte i anspråk förränViss mark behöver kanske tas
vid bildandet skullebildades. värderingvägföreningen Enatt

till förhållanden gällerinnebära inte kan de närhänsyn tasatt som
ersättningen skall betalas,i anspråk ochmarken kommer att tas se

1954:76 57.s.prop.

Kostnadsfördelningen

ienligt huvudregelningår i vägföreningen skallfastigheterDe som
fastställdatillbidra till föreningens utgifter i förhållande76 § senast

emellertid bestämmelsestycket finnstaxeringsvärden. I 76 § andra en
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lämpligmedtaxeringsvärdenamöjlighet ersättaatt annangersom
bärkraftoch ärfastighetenstillhänsynmeddet nyttaomnorm,

beräkningentill grund förtaxeringsvärdetlämpligt läggamindre att
skalltaxeringsvärdenaföri ställetsättsandelstalet. Den somnormav

fârtredje stycketEnligt 76 §verkande.automatisktrörlig ochvara
höjas iellersänkasandelstaletomständighetersärskildaunder

betydandehuvudregeln,följertill vadförhållande t.ex. om enavsom
trafiken förellerutanför områdetfallerfastighetsdel ägor enenav

väghållnings-ökadeföranledergradsärskilt högräkning ifastighets
kostnader.

EVL saknas4 kap.enligt 2 ochgällervadskillnadTill mot som
olikaEVL bestämmaenligt 3 kap.beträffande vägarmöjligheter att

elleromrâdetolika delarförfördelningsnormer grenar avav
vidfjärde stycketenligt 76 §dockgällerUndantagverksamheten.

vägföreningsomrâdet.inomliggerfastighetavstyckning från somen

Slitageersättning

vägförening-iinte deltarfastigheterförlegalñmis rätt§I 77 somen
användaföreningentillhörväg atthar nytta somav ensommenen

avgift.vägen mot

vägföreningbildandetvidFörfarandet av en

§§.finns i 78--85vägföreningbildandeBestämmelser av enom
förrättnings-förordnarochinitiativ till bildandetLänsstyrelsen tar

förrättningsmannensbestämmelserdetaljeradefinns79 §I omman.
erforderligskall iSamrådsamråd.utredningsskyldighet och om

övrigamedivägförvaltningen länetske med samtomfattning
harsammanslutningaroch ettlokalamyndigheter, somorgan

förrättningenVidskall lösas.vägfrågornahurväsentligt intresse av
beläggningbredd,dvs.standarden vägarna,bestäms m.m.

fram förförrättningsutlåtande läggsmedFörrättningen avslutas att ett
ochinnehålla. Utlâtandetskallutlåtandetvad80 §Isakägama. anges

förrättningengranskning. Innanförställashandlingar skallövriga ut
hållsdär utlåtandettid och platsskekungörelseskallavslutas om

tillgängligt.
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Förrättningskostnaderrza

sjätteAv 78 § stycket framgårEVL förrättningskostnaderna skallatt
betalas vägföreningen eller, vägförening inte bildas,av om en av

Undantagsvis kan blisakägare skyldigstaten. betala kostnadatten
uteslutande föranletts dennes yrkanden eller bestridanden.som av

Enligt 80 första§ stycket EVL fråganprövas skallom vem som
betala förrättningskostnaderna vid förrättningen och i för-anges
rättningsutlåtandet.

Underställning

Länsstyrelsen kan med stöd 81 § första stycket vissaunderav
förutsättningar bestämma utlåtandet skall underställas länsstyrel-att

prövning.sens

Omprövning vid ändrade förhållanden

Om ändrade förhållanden inträtt får fråga i förrättningenprövatssom
till prövning i förrättning enligt 85tas § första stycket. Omupp ny

behovet ordna vägförhâllandena enligt föreskrifterna i 3 kap.attav
har upphört, får vägföreningen upplösas. Vid omprövningsförrättning
tillämpas i princip bestämmelserna förfarandet i 78-84 §§. Omom
utredningens omfattning tillåter kan länsstyrelsen själv fråganavgöra

förrättning. Vid omprövningsförrättning liksom vid det förenkla-utan
de förfarandet hos länsstyrelsen enligt 85 § andra finnsstycket EVL,
det möjlighet enligt paragrafs tredje stycke användaattsamma en
förenklad ordning vid delgivning kallelser och meddelandeannatav
till fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren.

Verkställighet

Om vägförening underlåter bygga eller underhålla någonatten av
föreningens eller fullgöra vinterväghållningvägar kan länsstyrelsen
enligt 87 § första stycket förelägga föreningen inom viss tid vidtaatt
erforderliga åtgärder. Följer inte vägföreningen föreläggandet, kan
länsstyrelsen verkställa åtgärderna vägföreningens bekostnad.
Föreläggande kan sådan åtgärdäven förutsättningutgör föravse som

tillträdarätten marken eller ochvägen ankommeratt på väg-som
föreningen.
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förvaltningochOrganisation

organisation ochvägföreningensreglerinnehåller88-92 §§ om
ochstadgarhavägförening skallframgår88 §förvaltning. Av att en

påskall utövasbeslutanderättväghållningsskyldigasdeochstyrelse
vägsamfällighetgäller förvadmedlikhetsammanträde. I ensom

bliförlänsstyrelsenfastställas attochgranskasskall stadgarna av
stadgarna.ändringvidgällerDetsammagällande. av

ledamöterfemellerbeståskallvägföreningi treStyrelsen aven
däri den kommunsittskall ha säteStyrelsenriket.ibosattaärsom

beläget.delentill ärellerhelhet störstai sinområdeföreningens
i väg-styrelseledamöternaalltidskallLänsstyrelsen enutse aven

förening.
beslutfatta ärmedlemmarnakanföreningssammanträdetPå som

skallEVLstycketsjundeEnligt 88§minoriteten.förbindande
Ingenfastigheten.förgällerandelstaldetefteromröstning ske som

viddetiondel stämmanför änrösträttdockfår utöva avenmer
andelstal.sammanlagdamedlemmarnasdeltagande

verksamhetvägföreningenstäckaförbehövsmedel attDe som
varje årförStyrelsen görmedlemmarna. enuppskall uttaxeras av

andelstalenligt detskerUttaxeringeninkomsstat.och somutgifts-
vidochupprättaskallStyrelsen ävenfastigheten.förbestämts

gransk-tilldebiteringslängdframläggaföreningssammanträdet en
skallhur detbeloppet,uttaxeradeskall detdebiteringslängdenning. I

harStyrelsenbetalningstidenochfastighetvarjefördelas anges.
fordranförfallenoch utantill klarmedel uttaxerasför attansvaret

försumlighet i dettaskyldig tillsigstyrelsen gördröjsmål. Om
Ärbetalningsskyldiga.solidarisktstyrelseledamöternabliravseende,

borgenäransökanlänsstyrelsenuppenbar, kanförsumligheten av
erforderligt belopp.indrivaochsysslomanförordna att uttaxera

Överklagande

förrättningsut-klagakan övernämndkommunal ettochSakägare
Överklagande §enligt 81skallvägförening.bildandevidlåtande av

dådagfrån den30 dagarinomlänsstyrelsenske hosstycketandra
§ andraenligt 93fårbeslutLänsstyrelsensavslutades.förrättningen

förvaltningsdomstol.allmäntillöverklagasfallangivnavissaistycket
§enligt 93fåröverklagbartlänsstyrelsen ärbeslutAmiat somav

handläggningsbeslutVissaregeringen.hosöverklagasstyckettredje
överklagbara.inteär

intrångellerupplåtelseersättning för amiatFrågor avsessomom
användatvist rättstyckettredje attellerförsta§ samti 75 om
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vägförenings ellerväg beloppet slitageersättningsavgiftenom av
Överklagandeenligt 77 § fastighetsdomstolen.prövas i fastig-av

hetsmål skall i förden tvistemålgöras stadgade ordningen.
Enligt 88 § nionde stycket EVL kan medlem vägförening föraav

talan sammanträdesbeslut inte tillkommit i behörig ordningmot som
eller eljest strider författninglag eller eller stadgarna ellermot mot
kränker hans såsom medlem föreningenrätt hos länsstyrelsenav

Äveninom trettio dagar från beslutets dag. beslutet överklagasom
får det verkställas, såvida inte länsstyrelsen förordnar inhibition.om
Den verkställd uttaxering eller fördelningattsom anser uttaxeratav
belopp inte överensstämmer med lag, kan enligt 89 § andra stycket

Överklagandetsöka rättelse hos länsstyrelsen. skall ha kommit in till
länsstyrelsen inom trettio dagar från det vilketsammanträde på
debiteringslängden lades fram för granskning.

1.4 Skogsvägar

I princip gäller bestämmelserna i 2 kap. skogsvägar,även men
4 kap. innehåller vissa särbestämmelser. Med skogsväg enligtavses
94 § huvudsakligenväg avsedd för utforslingär skogsproduk-som av

från skog. Särbestämmelsema gäller fördelningen väghåll-ter av
ningsskyldigheten mellan fastigheterna och uttaxeringen bidragen.av
I syfte främja god skogshushållning 95 § under vissaatt en ger
förutsättningar möjlighet jämka huvudregeln för kostnadsfördel-att
ning i ll § med tillhänsyn vad skäligt. iBestämmelserna 96ärsom
och 97 §§ innebär uttaxering bidrag till väghâllningen helt elleratt av
delvis kan ske vägavgifter på skogsprodukterdeatt tas utgenom som

på vägen.transporteras

1.5 Trañksäkerhetsbestämmelser

I 5 kap. finnsEVL bestämmelser till främjande trafiksäkerheten.av
Bestämmelserna gäller i princip samtliga enskilda sådanavägar, även

tillkommit enligt inteAL, dock inom områden detaljplan,medsom
fjärdel § stycket EVL. Till skillnad från motsvarande bestämmelser

i väglagen 1971:948, VägL, gäller samtliga allmänna vägar,som
gäller bestämmelserna i EVL endast länsstyrelsen förordnarom
härom för viss enskild väg.
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Anläggningslagen2.2

tillämpningsområdeLagens2.2. 1

anläggning1973: 149, AL kanEnligt anläggningslagen l ären som
tillgodoser ändamålfastigheter ochför flera avsomgemensam

fråninrättas. Undantag kravetbetydelse för demstadigvarande att
enligtför flera fastigheter gälleranläggningen skall gemensamvara

uppräkninginnehåller ingen godtagbarabeträffande AL49 § väg. av
vanligaste anläggningarna hörTill deanläggningar. vägar,typer av
parkeringsområden, centralantenn,grönområden,va-ledningar,

inrättandereningsanläggning. Frågabelysning och gemen-om av en
anläggningsförrättning, handläggssamhetsanläggning vidprövas som

gäller denEnligt § andra stycket ALlantmäterimyndigheten. 1av
fastighetsbildnings-i lagenligt bestämmelseinte änlagen när amian

gemensamhetsan-fråga inrättande1970:988, FBLlagen av enom
special-myndighet. Denellerläggning domstolkan prövas annanav

tillämpasinte ALi hindrar dockreglering finns 3 kap. EVL attsom
vägförening bildatsinom område därinrättandei fråga vägavom

bildas, 13 §kan ALp.eller se
förrättningartillämpas, dvs.inte skallTill delar EVL längrede

SFL.AL ochEVL, har denenligt 2 och 4 kap. ersatts av

intressenför enskilda och allmännaSkyddet2.2.2

medfördelarnagemensamhetsanläggning får inrättas endastEn om
anlägg-olägenheterkostnader ochanläggningen deöverväger som

finns i 6båtnadskravdetta s.k.ningen medför. Bestämmelser om
vissa andrai §§fastighetsägarna uppställs 5 och 7förTill skydd

finnsopinionsvillkoren. I 8 §ochväsentlighets-krav, de s.k.
lokaliserasgemensamhetsanläggning skallbestämmelser hurom en

enskilda och allmännaskydda bådeutförasoch attsom avser
intressen.

enligt 9 §intressen gällerför allmännaTill skydd att en gemen-
detaljplan, fastighetsplan ellersamhetsanläggning inom område med

i strid planen ellerinte får inrättasområdesbestämmelser mot
intebestämmelsernaplanen ellersyftet medbestämmelserna. Om

skallEnligt 10 §avvikelsermindrefår dock göras.motverkas,
inrättadet gällerbeaktasplansynpunkter även när att gemensam-en

generellfinnsdetaljplaneområde. I 11 §hetsanläggning utom en
gemensamhetsanlägg-intresse. Enför allmäntskyddbestämmelse om

uppkommernågon betydelseolägenhetinrättas,ning får inte avom
till övervägandeanläggningensåvida inteintresse, ärallmäntför
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från synpunkt. Bevakningen allmämla intressenaallmän denytta av
enligtligger, till skillnad från vad gäller EVL, i första hand påsom

enligtlantmäterimyndigheten, 21 § första stycket har skyldighetsom
myndigheter. vissa fall särskiltsamråda med andra I krävsatt ett

medgivande från den eller de kommunala nämnder fullgörsom
uppgifter inom och byggväsendet för få inrättaplan- att en gemen-
samhetsanläggning.

ersättning2.2.3 Markåtkomst och

på fastighet kan enligt i anspråkMark eller AL tasannat utrymme av
fastighet i anläggningen eller fastighet,deltar detsom av annan om

Äveninte synnerligt för fastigheten. upplåtelseorsakar men om av
synnerligt enligt undantagsregel iskulle orsaka ärutrymmet men en

fastigheten skyldig avstå12 § andra stycket anlägg-att utrymmet, om
ningen för fastigheterbehövs antal eller orsakstörre ärett av annan

Fastighetsägaren iväsentlig betydelse från allmän synpunkt. kanav
detta fall begära inlösen fastigheten eller del denna.av av -

vidtatill innefattar alla deUpplåtelsen rätt rätt attutrymmeav
anläggningensåtgärder behövs för utförande, underhåll ochsom

drift.
vägföreningarTill skillnad från vad gäller för handläggssom

tillsammans vid anläggningsför-upplåtelse- och ersättningsfrågan
i fastigheträttningen. Ersättning för upplåtelse ellerutrymmeav

Lantmäteri-inlösen enligt § utgå till fastighetensskall 13 AL ägare.
myndigheten tillträde tagits i anspråkbestämmer när utrymmeav som
eller lösta skall ske. Beslutet tillträde ingår inteden markenav om

innebär förordnandei anläggningsbeslutet hurutan ett om an-
för tillträde gällerläggningsbeslutet skall verkställas. Som huvudregel

vunnit kraftenligt anläggningsbeslutet har laga och26§ attatt
föreskriver tvåersättning enligt § har betalts. 27 § AL undantag,13

tillträde, lantmäterimyndighetendels medger delssakägarnanär när
ersättning slutligen fastställts och,bestämt förskott på den som om

obetydligtdet inte sig belopp, förskottet betalts.rör ettom
hänvisas iersättning för upplåtelse inlösen 13 § ALI fråga ochom

innebär ersättningen bestämstill kap. 10-12 §§ FBL. Detta5 att
expropriationslagen 1972:719, med vissaenligt i kap.reglerna 4

särskilt angivna undantag.
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sakrättsligadensamfällighet och2.2.4 Begreppet
anknytningen

enligt §14för dem1a ärGemensarnhetsanläggningen och utrymmet
ideltarfastighetersamfälld för destycket ALförsta gemensam-som

byggnadochfastighet ingår tomträttbegreppethetsanläggningen. I
sakrättsligtSamfällighetenofri grund. äranläggning påeller annan

fastighetsägar-enskildainte till deochdelägarfastigheternatillknuten
fastigheternadeltagandeframgår destycket14 § andraAv attna.

drift.och Be-anläggningens utförandesamfällighet förutgör en
associationsrättsliga betydelsesinianvänds härsamfällighetgreppet

213.1973:160fastighetssammanslutning, s.prop.av

Kostnadsfördelningen2.2.5

bådeförandelstal bestämmasenligt §skall 15förrättningenVid
förkostnadernafördelningfördrift. Grundernaochutförande av

skäligtvadprincip efter äribestämsutförandeanläggningens som
anläggningen.fastigheten hartill denfrämsthänsynmed nytta av

medför,anläggningenvärdehöjningdenMed nytta somavses
ochomställningskostnaderfullföljdskostnader,enskildaminskad med

finnsMöjlighet154.1973:160anpassningsförluster, att tas.prop.
kani vissa falldennaeftersomfaktorertill andrahänsyn än nyttan

ipåsålunda baserasBedömningarna kanfastställa.svär attvara
hindrarIngentinganvänds.anläggning faktisktutsträckningvilken en

falli deanvändstaxeringsvärdena nyttan av an-att normsom
värden.dessarättvisande sättläggningen motett svaraanses

underhålldrift ochanläggningensförgäller kostnadernadetNär
princip be-ifördelningengrunden förstycketenligt § andraskall 15

till denfrämsthänsynskäligt medefter vad ärstämmas om-som
användakommaberäknasfastigheternafattning i vilken att an-

Även föralltsåfinns detkostnaderdessa attläggningen. för utrymme
skallanvändningen. Hänsynberäknadefaktorer denbeakta andra än

förhållandenstadigvarandetillendastenligt förarbetena somtas
Tilländamål.sittutnyttjande förfastighetensmedhänger samman

kostnadernaenligtkan ALenligt EVL,gällerfrån vadskillnad som
faktiskadetföravgifterdriften fördelasför uttasattgenom

dettaandelstal,i stället föranläggningenutnyttjandet omgenomav
måste bestämmasberäkningför dennalämpligt. Grundernabedöms

förrättningen.vid
andelstalsärskildabestämmainget hinder i ALfinnsDet mot att

Enligtsektionsindelning.anläggning, s.k.olika delarför av en
allmänhetsektionsindelning ivisserligendepartementschefen borde
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undvikas inte minst med hänsyn till de komplikationer i fråga om
förvaltningen kunde uppkomma. När det gällde vägföretagsom
kunde det dock i praktiken förekomma fall då det framstod som
rimligt eller nödvändigt fastighet ellert.o.m. att en en grupp av
fastigheter svarade för byggandet viss delensam av en av an-
läggningen medan samtliga i driften,del 1973: 160 218.tog prop. s.

Till skillnad från andelstalen enligt 3 kap. EVL andelstalär enligt
15 § AL alltid fasta. Detta har betydelse framför vidallt ändrade
förhållanden. Enligt 16 § första stycket 3 AL kan frångörasavsteg
reglerna i 15 den fastighetsägare åläggs betalnings-störreom som
skyldighet än skulle utgå medger det.som annars

2.2.6 Rätten påkalla förrättningatt

Enligt 18 tillkommer§ AL påkalla förrättningrätten i första handatt
fastighetsägare skall delta i anläggningen, kommun och hyres-som
gästorganisation under vissa förutsättningar länsstyrelsen.samt
Väghållare, den bygger eller innehar järnväg, expropriant ellersom
liknande tvångsförvärvare, lantmäterimyndigheten och samfällig-en
hetsförening har i vissa fall initiativrätt. Med fastighetsägare jämställs
innehavare eller löstomträtt egendom enligt 2 § skallav annan som

Ävenbehandlas fastighet. den enligt 3 §som som anses som
fastighetsägare har ansöka förrättning.rätt att om

2.2.7 Förrättningen

Fråga gemensamhetsanläggning skall inrättas vid för-prövasom
rättning, normalt handläggs lantmäterimyndigheten. I frågasom av

förfarandet vid förrättningen hänvisar 19 till§ AL 4 kap. l-24,om
27--40 6 kap. 6 och 7 FBL. Förrättningshandläggningensamt
upphör enligt 4 kap. 29 § FBL lantmäterimyndigheten iatt ettgenom
avslutningsbeslut förklarar förrättningen avslutad. Innanär dessatt
skall ersättningsfrågorna ha avgjorts och allt tillhörannat som
handläggningen ha utförts. förrättningskostnadernaHur skall fördelas
skall beslutas förrättningennär avslutas eller ställs in.senast Av-
slutningsbeslutet skall meddelas sammanträde tideller på och plats

tillkännagivits för sakägarna och får överklagasom annan som
beslutet.
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Anläggningsbeslutet2.2.8

gemensamhetsanlägg-bildahinderföreliggerintedetOm mot att
anläggningsbeslut.lantmäterimyndigheten meddelaningen, skall ett

ochändamål, lägeanläggningensbl.a.enligt 24 §skalldettaI anges
upplåtetfastigheter,deltagandebeskaffenhet, kretsenhuvudsakliga av

tid förbestånd ochanläggningensföranläggningen, tidförutrymme
behövliga före-anläggningsbeslutetfår iVidareutförande. anges

fastig-deltagandeutförandeanläggningensfrågaiskrifter samtom
drift.ochutförandeförandelstalheters

för-motsvarande sättAnläggningsbeslutet, utgör ettsom
verksamhet.samfällighetensförenligt EVL,rättningsutlåtande ramen

gemensamhetsanläggning inteframgår33 § ALAv att om en
anläggningsbesluteti beslutettid bestämts ärinom denutförts som

ersättning förocksåförfallerAnläggningsbeslutetförfallet. om
vissinomtill fullointe betaltsinlöst områdeellerupplåtet utrymme
tids-förlängningbeslutaLantmäterimyndigheten kantid. avom

särskilda skäl.finnsdetfristerna om

Ändrade förhållanden2.2.9

frågastycketförstaenligt 35 §förhållanden kanändradeInträdet
förrättning.vidförrrättning enligt ALvid omprövasprövats nysom

Även förrättningfår ägaförhållanden inträttsådana rum,utan att ny
skallfrågan omprövasföreskrivitsavgörandevid tidigaredet attom

omprövningbehovi fall klarttidviss ellerefter annat ett avom
omprövningviddetföreskrivsandra stycketframkommit. §I 35 att

väsentligändring i delägarkretsensådanfår beslutasinte attom
synpunkt.enskildfrån allmän ellerolägenhet uppkommer

Vidomprövning.beslutadföljderna§§ AL regleras36-40I av
tillanslutnaskallfastigheterdeändring i fråga envarasomomen

samfällighetsföreningförvaltasgemensamhetsanläggning av ensom
ekonomiskellerföreningen skall upplösasskall det prövas enomom

fastighet tvångs-Ommedlemmarna.mellanreglering skall göras en
alltidupplösningbörunderskott,visaranläggningtillansluts somen

delaktighetsförhållandenaändring iVid1973:160 257.ske, s.prop
beräknassamfälligheteniöverskottellereventuellt under-skall ett

anläggningenin sig iköpaskalldelägareställning tilloch tas om ny
investe-sinadelfå tillbakaskalldelägareutträdandeeller avenen

ringar.
iingårfastighetsammanläggningVid gemensam-ensomav en

första§överförs enligt 41fastighethetsanläggning med annanen
fastigheten. Dennybildadedenautomatisktandelstaletstycket
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tidigare fastighetens skyldigheter övriga delägare övergår denmot
nybildade fastigheten. Motsvarande gäller enligt paragrafens andra
stycke för fastighet i sin helhet tillöverförs fastigheten som annan

fastighetsreglering.genom
Vid delning fastighet och del fastighetnärav en av genom

fastighetsreglering överförs till fastighet får lantmäterimyndig-annan
heten besluta provisoriskt fördelning den anslutna fastighetensom av
skyldigheter övriga delägare, 42 § AL. Förutsättningengentemot är

avstycknings- eller klyvningslotten har delta iatt rätt att gemensam-
hetsanläggningen. Bestämmelserna i 42 § AL reglerar endast för-
delning gällande andelstal och inte tillämpligaär det gällernär attav
bestämma andelstal för fastighet.ett nytt en ny

I de fall ändrade förhållanden uppkommer fastighets-genom en
bildningsåtgärd berör fastighet inte ansluten tillärsom en som
gemensamhetsanläggning den nybildadeoch eller ombildade fastig-
heten har behov anläggningen hänvisas i förarbetena till möjlig-av
heten samordna omprövningsförrättningen enligt fastig-AL medatt
hetsbildningsförrättningen, 1973:160 Enligt135. §andra17prop. s.
stycket fâr anläggningsfråga med anläggningsfrågaprövasen annan
eller fastighetsbildningsåtgärdmed vid förrättning.en

43 § AL möjlighet för delägarna träffa överenskommelseattger
fastighet skall inträda i eller samfällighetenutträda elleratt attom ur

fastighets andelstal skall ändras. sådanEn överenskommelse skallen
godkännas lantmäterimyndigheten den skall ha verkanav om samma

beslut vid förrättning. Godkännandet får bara lämnassom en ny om
det uppenbart överenskommelsen inte striderär AL. Deatt mot som
har träffat överenskommelsen torde ha bevisbördan för över-att
ensstämmelse med föreligger.AL

2.2.1O Särskilda bestämmelser enskilda vägarom

Vid tillkomsten AL ansågs det nödvändigt vissamed särskildaav
bestämmelser för enskilda 46-55 §§. Förebildernavägar, förse
dessa finns i 2 kap. definierasEVL. I 46 § vad ochär vägsom
väganordning. Begreppet ansluter i till definitionmotsvarandestort
i 2 § VägL.

Beträffande innehåller AL vissa frånvägar undantag de huvudprin-
ciper lagen bygger på. Till gemensamhetsanläggningsom som avser

kan sålunda enligt fastighet47 §väg anslutas för tillgodoseäven att
tillfälligt behov, finnsdet särskilda skäl. Enligt förarbetenaett om

kan särskilda skäl fastigheten huvudintressent iär ellervägenattvara
skall fram fastigheten.vägen Andra särskilda skälöver kanatt

den tillfälliga skall bestå längre tid ellervägrättenatt attvara en
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160 267.1973:tidsbegränsat,behovsamtliga intressenters är s.prop.
fastighet. Dettabyggaregleras väg över49 §I rätten att annans

enstakatillgodoseförväsentlig betydelsedetfår ske är att enavom
synnerligt för deninte medfördetfastighets behov väg, menomav

tillfälligt användafastighet rätt50 § ALfastigheten.andra attger
förväsentlig betydelsefastighet, det ärbefintlig väg om avannan

inte förorsakardetanvändning ochändamålsenligafastighetens
använda vägenfastighet har rättförsynnerligt attsomannanmen

enligt 50 §Upplåtelsefram.gårvilkenfastighetför vägeneller över
skall byggasbefintlig vägsåväl vägkan somen somsomenavse

267.1973:160gemensamhetsanläggning, s.prop.
efter vadutgåskalltillfälligt använda vägförErsättning rätt att

vägbananslitningtill denskäligt främst med hänsynär somavsom
Ersättningensåstadkomma.trafik beräknasersättningsskyldigesden

förrättningen.vidskall bestämmasstorlek
fastighetförrättighetsupplåtelsebestämmelserfinns§ ALI 51 om

ellerutförandeförtill kostnadernabidraskyldigenligt AL är attsom
kvistabort ellerhuggaväghållningsämnen,drift väg att taav

tillmed hänsynBehövs detsnöskärmar.växtlighet och sätta upp
fastighetförväxtlighet upplåtasröja äventrafiksäkerheten kan rätt att

bestämmel-finns52 §använda Ihar vägen.enligt AL rätt att ensom
enligt ALfastighetförtill förmångrindförbud vägöver somomse

användaellerbygga väg.erhållit rätt att
ersättning vidfrågorförfarandet ochregleraroch 54 §§53 om

enligt 49-52 §§.rättighetsupplåtelser
falletsäkerhetsföreskrifter för detordnings- ochfimis att§I 55 en

beröreller sättså den korsarskall byggas annatenskild väg att
Förvaltningenflottled.kanal ellerspårväg,järnväg,allmän väg, av

arbetetövervakaombesörja ellerdåtrafikled har rättandradenna att
anordningarnaOmvägbygget.föranledsanordningarmed de avsom

iförvaltningenskallbetryggandetrafiken sätt,förutförsinte ett
fårmyndighet,vederbörandeförhållandet hostid anmälagod som

frånÖverfördParagrafenbehövs. ärföreskriftermeddela de som
EVL.41 §

Överklagande2.2.11

Överklagande enligtåtgärderellerbeslutlantmäterimyndighetensav
hosFBL,till 15 kap. görashänvisarenligt 30 § AL,skallAL som

fastighets-bestämmelsernaDärvid skallfastighetsdomstolen. om
överklagaBehörianläggningsbeslut.tillämpas attbildningsbeslut ga

in-beslutochanläggningsbeslutgällerdetsakägare. När omär
hyresgästorganisation, fårförrättning begärtsställande avsomav
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organisationen föra italan likhet med vad gäller för sakägare.som
15 kap. 2 § andra stycket och kap.15 6 § tredje stycket FBL
innehåller ytterligare bestämmelser sakägare fårutöverom vem som
överklaga vissa beslut. Mot beslut förordna särskild förrättnings-att

enligt 4 § andra stycket skallAL talan föras särskilt på ochsättman
inom tid i 15 kap.2 § FBL.som anges

Av 31 § AL framgår bestämmelserna i 16-18 kap. FBLatt om
rättegången i fastighetsbildningsmâl tillämpningäger motsvarande på
mål fullföljts enligt 30 § AL.som

2.3 Lagen förvaltning samfälligheterom av

2.3.1 Inledning

Till skillnad från innehållerEVL ingaAL regler förvaltning. Iom
tillämpasstället bestämmelserna i lagen 1973:1150 förvaltningom

samfälligheter SFL gemensamhetsanläggning ärav en som
inrättad enligt AL. SFL gäller vid förvaltningen vissaäven andraav
samfälligheter enligtän AL. Den i princip lagen 1921:299ersätter

bysamfälligheter, förvaltningsreglerna i lagen 1966:700om om
vissa gemensamhetsanläggningar 2 kap. anvisarEVL. SFL tvåsamt
olika förvaltningsformer, delägarförvaltning och föreningsförvaltning.

2.3.2 Delägarförvaltning

Delägarförvaltning den förvaltningsformär gäller intesom om en
samfällighetsförening bildas. Vid delägarförvaltning beslutar
delägarna Kan delägarna inte i fråga vissgemensamt. enas om
förvaltningsätgärd, fastighetsdomstolenskall efter förordnaansökan
någon hålla sammanträde med delägarna för fråganatt avgöraatt

majoritetsbeslut, vidare 6-10 §§ SFL.genom se

2.3.3 Föreningsförvaltning

Bestämmelser föreningsförvaltning fimrs i 17-65 §§ SFL. Vidom
föreningsförvaltning bildas sammanslutning, samfällighetsför-en
ening, kan förvärva rättigheter iklädaoch sig skyldigheter ochsom

medlemmar delägarna. Föreningens ändamålutgörs är attvars av
Ändamåletförvalta den samfällighet för vilken den bildats. iutgör

samfällighetsföreningensprincip för befogenheter. Huvudprin-ramen
cipen för föreningsförvaltningen enligt 19 den skall bedrivas§är att
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medlemmarnastillgodoserdensådant sätt att gemensammaett
omfattning.i skäligenskilda intressevarje medlemsocksåbästa men

delägare ellersamfällighetsförening kanInitiativ till tas avaven
förrättning, det äri samband medlantmäterimyndigheten om aven

samfällighetsföreningsynpunktfrån allmänväsentlig betydelse att en
sammanträdevidsamfällighetsförening bildas attbildas. En genom

föreningenblirEnligt §27styrelse.stadgar ochdelägarna utserantar
i ländetlänsstyrelsenregistreras hosdenjuridisk närpersonen

sittharstyrelsen säte.

öreningsstämmanF

samfälligheten fattasförvaltningsbesluten rörgrundläggandeDe som
skallFöreningsstämmanmedlemmarna.föreningsstämman av

behöverDäremotutgiftsstaten.ochinkomst-§ godkännaenligt 41
debiteringslängdenframlagdadengodkännaföreningsstämmaninte
Föreningsstämmanmedlemmarna.rättsverkanskall fåför den motatt

Omröstning skerminoriteten.bindande förbeslutfatta ärkan som
frågaavgörandeVidhuvudtalet.efteri första handenligt 49 § av en
efteromröstning skeemellertidekonomisk betydelse skallharsom

Enligtdet.begärdelägareandelstal, någondelägarfastigheternas om
femtedel detöverstigainteröstetalmedlemsspärregel får avenenen
röstberättigadenärvarandesamtligaförsammanlagda röstetalet

tvådvs.majoritet,kvalificeradvissa fall krävsmedlemmar. I
fattasövrigt§§. Ioch 52avgivna 51tredjedelar de rösterna,av

ombudfårstycketandramajoritet. Enligt 49 §med enkel ettbeslut
medlem.företrädainte än enmer

Styrelsen

finns skäldetNärflera ledamöter.bestå ellerskallStyrelsen enav
beståskallstyrelsenenligt § förordnalänsstyrelsen 31fårtill det att

fårLänsstyrelseni stadgarna.ledamöter utseflera än angessomav
iflera ledamöterföreligger,synnerliga skäleller,ledamot omen

styrelsele-ellergåttuppdragstyrelseledamotsstyrelsen. Om ut enen
enligt 33 §länsstyrelsenfåruppdraget,förhindrad utövadamot är att

styrelseledamotingenFinnsställe.i ledamots attsysslomanutse
styrelse.föreningenföreträdafår sysslomannentillgå somensam

fattas påbeslutverkställa deuppgiftStyrelsens är att som
förvaltningen.löpandedenhandhaföreningsstämman samt att om

föreningsstämmo-ochstadgarnaskyldig följa SFL,Styrelsen är att
stadgarna,lag ellerstrider SFL,inte beslutetsåvidabeslut mot annan
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35 § SFL. Styrelsen får i princip skyldig följaävenattanses
anläggningsbeslutet.

Styrelsen liksom firmatecknaren enligt 37är § behörig att- -
företräda föreningen i förhållande till tredje Vissa särskiltman.
betydelsefulla rättshandlingar såsom överlåtelse fast egendom,av
ansökan inteckning i fast egendom eller upplåtelse med nyttjan-om
derätt sådan egendom för tidlängre fem år har undantagits frånänav
styrelsens behörighet, såvida inte stadgarna eller föreningsstämmo-
beslut sådant bemyndigande. Styrelsen har vidare behörighetettger

ingå enligtöverenskommelser 43 § fastighet inträderAL medatt som
i eller utträder gemensamhetsanläggningen får sitteller andelstalur
ändrat.

inkomst-Styrelsen skall och utgiftsstat för föreningenupprätta och
fram för föreningsstämmanlägga den för godkännande. Om inte
föreskrivs i stadgarna skall styrelsen debiterings-upprättaannat en

visarlängd, det belopp skall vad varje medlemuttaxeras,somsom
betalningskall betala och skall ske. Styrelsen enligt 43 §när är

skyldig och lägga fram särskild debiteringslängd inteupprättaatt om
finns tillgängligadet medel för betala klar och förfallen skuldatt som

inteföreningen för. Gör blirstyrelsen detta styrelseleda-svarar
solidariskt ansvariga för skulden.möterna

Förvaltning flera samfälligheterav m.m.

finnsI 55§ bestämmelse det möjligt bildagör atten som en
samfällighetsförening för ha hand förvaltningen fleraatt om av
samfälligheter. i första kommit tillReglerna har hand för skapaatt

förvaltningrationell fastigheter ingår i flertalnär etten samma
associationer. Gäller olikhet i fråga delaktigheten i samfällighe-om

särskildafinns bestämmelser för förvaltning-denterna, gemensamma
innehåller§ bestämmelse samfällighetsföreningar57 atten. en om

kan avtala fusion innehålleroch 58-59 §§ regler detta för-om om
farande. Enligt 19 § ALp kan äldre samfälligheter undertyper av
vissa förutsättningar till förvaltning enligt SFL.över

Överklagande

förordnaLänsstyrelsens beslut och entlediga styrelseledamot iatt
samfällighetsförening enligt 31 § första förstastycket och tredje

enligtpunkten och 32 förordna syssloman 33 § första stycket,att
samfällighetsföreningupplösa eller avveckla samfällighetsatt

fårVerksamhetsgren enligt 61 och 64 överklagas hos regeringen,
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stycket.§ andraframgår 67vilket av
tredje stycketenligt 67 §i övrigt får över-beslutLänsstyrelsens

Prövningstillstånd krävsförvaltningsdomstol.allmänklagas hos
till kammarrätt.överklagandevidnumera

inte kansamfällighetsförening bildas ellerskallhuruvidaFrågan
Förenings-omröstning bland delägarna.föremål förtillinte göras

ellerdärtill delägareinitiativalltid skebildning skall tas avavom
övrigt gälleri 20 Iordninglantmäterimyndigheten i den angessom

rättighetinnehavareellerstyrelseledamot, medlemenligt 53 § att av
sammanträdesbeslutklandraberörs kandelägarfastigheti rättvars

fastighetsdomstolen.övriga hosdelägaretalanväcka motattgenom
behörig ordningtillkommit iintebeslutetför klanderGrunder är att

författning ellerellerstrider SFLdet moteller motatt annan
behörigtillkommit iintebeslutetGrundas talanstadgarna. att

rättig-ellermedlemseljest kränker endastordning eller detatt
veckor från beslutetsinom fyraväckasskall talanhetshavares rätt

väckts kangällande. När talanpåföljd beslutetvid ärdag att annars
inhibition.förordnafastighetsdomstolen om

med SFL,uttaxering inte överensstämmermedlemAnser att
väcka talanenligt 46 §får hanföreningsstämmobeslutellerstadgarna
fyra veckorinomfastighetsdomstolenrättelse hosföreningenmot om

föreningsstämma.framdebiteringslängden ladesdådagfrån den

fastighetssamverkanlagstiftningAnnan2.4 om

enligt jordabalkenServitut2.4.1

byggerjordabalken JBservitut i 14 kap. attBestämmelserna om
detfastigheter. Ommellan äretablerasrättsförhållandefrivilligtett

enligt 14 kap.markanvändning fårändamålsenligfrämjaägnat att en
fastighetförservitut upplåtas rätt ägareni fastighetJB1 § avgenom

nyttja elleri visst hänseendefastigheten annathärskandeden att
ellerfastighetentjänandefastighet denanspråkisätt ta en annan

rådatill ellerdenna överanläggning hörbyggnad eller attsomamian
hänseendeanvändning i vissti dessfastigheten frågatjänandeden om

ändamålsenlig markan-främjaservitutet skallservitut. Att en
positivtilltypiskt skall ledaupplåtelsenvändning innebär settatt en

Servitut fårskadan.skalldvs. större ännettoeffekt, nyttan vara
denförbetydelsestadigvarandeändamål ärendast som avavse

skyldighet för denmedfår inte förenasfastigheten ochhärskande
byggnadunderhåll väg,fullgörafastigheten äntjänande annatatt av

servitutet.medanläggningeller avsessomamian



60 Gällande rätt sou 1996:46

2.4.2 Servitut enligt fastighetsbildningslagen

I 7 kap. finnsFBL bestämmelser bildande, ändring ochom upp-
hävande servitut. servitutsbildningFör gäller villkoren förävenav
fastighetsbildning i 3 kap. och de allmänna bestämmelserna om
fastighetsreglering i kap. innebär5 Detta servitut enligt FBL haratt
inslag tvångskaraktär. Servitutsbegreppet i princip detsammaärav

i JB, servitut bildas fastighetsreglering skallsom men som genom
väsentlig betydelse för fastighets ändamålsenliga användning,vara av

7 kap. § förstal stycket FBL. Vidare krävs fastighetsbildnings-att
servitut tillleder positiv nettoeffekt i det enskilda fallet. Servituten
får inte bildas för viss tid eller beroende villkor,göras kanav men
begränsas till gälla endast så länge ändamålet inte tillgodosesatt

Enligt iandra stycket paragraf fårsätt. servitutet inteannat samma
heller innefatta skyldighet för tjänandeden fastighetenägarenen av

underhålla överenskommelse finns.vägatt t.ex. utan atten en
Regelsystemen för servitut har samordnats avseende tvångsåt-

gärder. Servitut enligt 7 kap. FBL kan därför bildas inte endast vid
ändringar i fastighetsindelningen vid fristående förrätt-ävenutan
ningar. I 7 kap. 2 § finns vissa begränsningar i möjligheter.dessa
Enligt tredje stycket får servitut kan upplåtas efter prövning vidsom
särskild förrättning bildas fastighetsreglering endastgenom om
åtgärden sker i samband med fastighetsbildningsåtgärd och äramian

betydelse för demia. Bestämmelsen syftar i första hand deav
servitutsliknade rättigheter upplåts enligt 3 kap. EVL och AL.som
När fråga uppkommer bilda servitut fristående åtgärd harattom som
det alltså det inte funnits anledning brytaansetts att att systemen
inom andra lagars tillämpningsområden.

I förarbetena till AL prop. 1973:160 207 uttalas det böratts.
möjligt vid fristående fastighetsreglering bilda servitut tillattvara

förmån för flera fastigheter, det inte föreligger något aktuelltom
behov samtidigt lösa frågan utförande driftochattav om av
anläggningen servitutsområdet. Däremot det inte möjligt attsynes

sådan förrättning bilda servitut avseende för fastigheträttgenom en
bygga fastighet motsvarande den i 49väg över § AL.att amian

Bestämmelser ändring och upphävande servitut fimis iom av
kap. 3-107 FBL. Genom 9 § andra begränsas möjlig-stycket

heterna ändra och servitut fastighetsregleringupphäva näratt genom
servituten tillkommit enligtbl.a. EVL eller ellerAL motsvarande

lagstiftning. Fastighetsreglering i fall iäldre kan dessa ske endast
fastighetsbildningsåtgärdsamband med och den ärannan om av

för Bakgrunden till demia reglering nämndabetydelse denna. är att
omprövning servitut det därför inte finnslagstiftning medger ochav

tillåta ändring och upphävandenågra framträdande behov attmer
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i Samtidigt har detenligt bestämmelserna 7 kap. FBL. ansett attman
onödig omgång begära särskild förrättninginnebäraskulle atten

specialbestämmelserna varje gång åtgärd beträffandeenligt etten
fastighetsbildning.servitut aktualiserades i samband medsådant

jaktvårdsområdenLagen2.4.3 om

främja jaktvârden och jakträttsinnehavarnassyftel att gemensamma
enligtsamordning jakten kan lagen 1980:894intressen genom en av

två flera fastigheter eller delar fastig-jaktvårdsområden eller avom
jakträttsinnehavaresammanföras till jaktvårdsområde ochheter ett

jaktvårdsområdesförening. bildandebilda Förinom detta aven
kvalificerad majoritetpå visstjaktvårdsområde krävs sättatt aven

bildandet lämpligtkrävs ocksåfastighetsägarna medger det. Det äratt
omfång, viltstammentill markområdets belägenhet ochmed hänsyn

väsentlig-i övrigt. ställs slagsförhållandena Det även ettsamt upp
får inte in någoni jaktvårdsomrâdehetsvillkor på så sätt tasatt ett

användning ellertill omfång ellerfastighet med hänsyn av annansom
jaktvârd. Länsstyrelsen har avgörandebetydelse förorsak saknar ett

jaktvârdsområde,bildandemeddelar beslutinflytande och t.ex. om av
jaktvârdsområdesföreningar och beslutarförfastställer stadgar om
föreningar.upplösning sådanaav

ñskevârdsomrâden2.4.4 Lagen om

främjafiskevârden ochfiskets bedrivande ochsyfte samordnaI att
enligt lagenintressen kanfiskerättsinnehavarnas gemensamma

tvåellerfiskevårdsområden fiske tillhör utgör1981:53 somom
fiskevårdsområde ochsammanföras tillfastighetereller flera ett

fiskevårdsomrâdesförening.bildafiskerättsinnehavare inom detta en
fiskevårdsom-opinionsvillkor för bildandetEnligt 6 § gäller ettett av
frågafiske detsålunda detråde. Om ärägarna mersom omav
skäl för det fårbildandet beaktansvärdasig och harallmänt motsätter

främstVid prövningen skall derasfiskevårdsområdet inte bildas.
bildandet.fiskeutövning påverkasmening vilkasbeaktas, mest av

bildavillkoret behovetfrånfår dockAvsteg göras attavom
villkorytterligaresynnerligen angeläget. Ett ärfiskevårdsområdet är

fisketsvattenområdets ochlämpligt hänsyn tillbildandet medäratt
Beträffandei övrigt.omfattning förhållandenabeskaffenhet och samt

förvaltningsorganisation fimis liknandeprövningsförfarandet och
jaktvârdsområden.ibestämmelser lagensom om
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2.4.5 Vattenlagen

Vattenlagen l983:291, innehållerVL regler anslutning ochom
i olikadeltagande vattenföretag, däribland tvångsregler. I 3 kap.även

förutsättningarnaVL de allmänna för vattenföretag. Enanges av
förutsättningardessa företaget får komma till stånd endastär att om

fördelarna från enskildallmän och synpunkt kostnaderöverväger
skador och olägenheter, dvs. bätnadsvillkor.samt ett

markawattningsföretagFör gäller enligt följande.5 kap. 1 § VL
någon tillstånd tillAnsöker markavvattningsföretag skall, detom om

begärs till fastighet och lämpligt,ägaren det prövasav en amian
företaget utformas så blir tilldet för denna fastighet.ävenatt nytta
Ägare fastigheter vilkaför markawattningen medför skallnyttaav
delta i företaget. Skyldigheten delta i markavvattning änatt amian
dikning såtillvidahar dock begränsats den endast gäller detatt om

fastigheterbegärs till får hälften denägare änav som mer av
företaget. utförande driftberäknade För och företagetnyttan av av

samfällighet.deltagarna Kostnaderna skall fördelas mellanutgör en
deltagarna grundval andelstal efterbestäms vad ärav som som
skälig främst tillmed hänsyn den och har företaget.nytta var en av

för bevattningssamfälligheter finns i EnligtRegler 6 kap. VL.
6 kap. 3 § får vattendomstolen, det lämpligt, bestämmaär attom

anläggningar inrättasskall för samtliga eller vissagemensamma av
ingå i samfälligheten. inrättandetdem skall Villkoren försom

framgår inrättas6 kap. 4 En anläggning får endastav gemensam
för sådan deltagare i samfälligheten för vilka väsentligdet är av

i anläggningen. väsentlighetsvillkoretbetydelse ha del Utöveratt
finns opinionsvillkor, innebär anläggningett attsom en gemensam
inte får inrättas skall delta i anläggningen allmäntdeom som mera

Ävensig åtgärden och har beaktansvärda skäl för det. vidmotsätter
prövningdenna skall främst deras mening beaktas har störstsom

åtgärden. Opinionsvillkoret integäller behovetnytta av om av
anläggningen synnerligen för tillgodose motståendeangelägetär att
allmänna enskilda intressen. anläggningoch En och rättgemensam
till samfällda i anläggningen.för de deltar Deltagar-ärutrymme som

anläggningen.för utförande och driftgemensamtna svarar av
Kostnadsfördelning mellan deltagarna efter skäligtsker vad ärsom

till fårmed hänsyn främst den mängd ochvatten ta utsom var en
enligt tillstånd. särskilda föreligger får särskildameddelat Om skäl

för viss del verksamheten. Om detandelstal bestämmas ärav
för driften fördelas avgifterlämpligt får kostnaderna somgenom

omfattning varje deltagaredenberäknas på grundval somav
anläggningarna.använder
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exploateringssamverkanLagen2.4.6 om

exempelexploateringssamverkan är1987: 11 ett annatLagen om
påbyggertvângsåtgärder. Lageninnefattarfastighetssamverkan som

visst områdemark inomfastigheter medtilltanken ettägareatt
i syftebebyggelsemark föri ordningställer att ge-gemensamt

exploateringdärvid fördela resultatetdetaljplanen ochnomföra enav
Ökningenfastigheterna.deltagandederättvist mellanpå sätt avett

fördelasexploateringenförkostnadernaochmarkvärdet genom
främstskäligt med hänsynefter vadbestäms ärandelstal, somsom

fastighetentillgängliga markenexploateringden förtill arealen avav
samverkansområdet.ingår isom

exploateringssamverkankommunen avgörDet är ytterst omsom
bygglagenoch2 § plan-enligt 6 kap.skallKommunenfår ske.

samverkansom-avgränsningenhuvudsakligaden1987: 10 avange
ändamåletinte beslutasexploateringssamverkanfårövrigtrådet. I om

eller olägen-tillgodoses sättlämpligen kansamverkanmed annat
synpunktenskild övervägerfrån allmän ellersamverkanheterna av

intefår hellerExploateringssamverkanvinnas.kanfördelarde som
samverkansområdetinomtill markenbeslutas ägarna meraom

förbeaktansvärda skälharsamverkan ochsig sådanallmänt motsätter
deltasamverkansområdet harinom rättmarkDen attdetta. ägersom

endastintesåvida handet,han begärexploateringssamverkani om
Deltagandetobetydligt värde. ärtillsamfälld markhar del av

förordnasförutsättningar kani angivnavissa lagenfrivilligt. Under
ellerheltexploateringssamfälligheteningår iintefastigheteratt som
ellerfastigheterfleratill elleröverförasskall avstås ochdelvis en

mark-Defastigheterna.för deltagandesamfällighet debilda en
fråninlösenfrågadetkrävs, äröverföringar oavsett omomsom

deltagarfastig-mellanmarköverföringarinte deltar,fastigheter som
skertill kommunenplatsmarköverföring allmänheter eller genomav

videxploateringssamverkan prövasfastighetsreglering. Frågor om
Exploateringssamfällighetenlantmäterimyndigheten.förrättning av

försåledessamfällighetsförening attförvaltas ansvararsomav en
genomförs.exploateringen

plan-föremål för översynexploateringssamverkan ärLagen avom
1994:65.byggutredningen dir.och
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2.5 Plan- och bygglagen

Planläggning m.m.

Enligt kap. 2 §1 plan- och bygglagen 1987:10, PBL detär en
kommunal angelägenhet planlägga användningen mark ochatt av

Planmonopolet kommunerna möjlighet med hjälpvatten. attger av
olika planformer bebyggelseutvecklingen, något i sinstyra tursom
har betydelse för hur väghållningen organiseras. Av 1 kap. 3 § fram-
går plansystemet skyldigheten för varje kommun hasamt att en

Översiktsplanen,aktuell översiktsplan. inte bindande förärsom
igenomförandefrågor, skall hur mark- och vattenområdenstort ange

avsedda användas och hur bebyggelseutvecklingenär bör ske.att
Regleringen användningmarkens och bebyggelsen inom kommu-av

sker detaljplaner. För begränsade områden kommunennen genom av
inte omfattas detaljplan får områdesbestämmelser antas,som av om

det för syftet översiktsplanenbehövs med skall uppnås eller föratt
säkerställa riksintressen enligt lagen 1987: 12 hushållningatt att om

med tillgodoses. Fastighetsplaner får förnaturresurser antas attm.m.
underlätta genomförandet detaljplaner.av

Vid planläggningen vid tillämpningenoch i övrigtPBL skallav
kommunen enligt 1 kap. 5 § beakta både allmänna och enskilda
intressen inte föreskrivet. I 2 kap. finns bestämmelseräramiatom

de allmänna intressen skall beaktas vid planläggning ochom som
lokalisering bebyggelse. Av 2 kap. 1 § framgår planläggningenattav
skall ske så den främjar från allmän synpunkt lämpligatt en
utveckling och förutsättningar för från social synpunkt godger en
bostads-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Enligt andra2 kap. 4 §
stycket skall det inom eller i anslutning till områden mednära
sammanhållen finnas lämpliga motionbebyggelse platser för lek, och

utevistelse möjligheter rimliganordna samhällsser-samt attannan en
vice och kommersiell service. alltså utgångspunkt iDet med dessaär
bestämmelser grönområden och lekplatser planeras.t.ex.som

finns vidI 3 kap. PBL regler egenskapskrav åtgärder påom
byggnader, anläggningar,andra och allmänna platser. Vissatomter
regler särskilt sikte trafiksäkerheten. I 3 kap. §2tar attanges

utformasbyggnader skall placeras och så de eller deras avseddaatt
inte menligtanvändning bl.a. inverkar trafiksäkerheten, jfr 47 §

kap. 15-18 fimis bestämmelserVägL. I 3 hur ochtomterom
vilkaallmänna platser skall anordnas och krav kan ställas påsom

underhåll för för trafiken inteskötsel och bl.a. olägenheter skallatt
uppkomma.
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vissa iAllmän plats och andra begrepp PBL

allmän plats iMed PBL parker och övrigavägar,gator, torg,avses
områden allmänt tillgängliga och avsedda förär gemensamtsom
behov inom planområdet eller inom område. Medstörreett gata

områden i detaljplan för fordons- gångtrafik,avsedda ochavses en
enligt planen skall huvudman förkommunen allmännaom vara

områden inteplatser. Med motsvarande kommunenväg äravses om
förhuvudman allmänna platser. Detta kan gälla både allmänna och

enskilda Kvartersmark all mark inom planområdevägar. är ett som
inte allmän eller vattenområde.platsär

Detaljplanen

detaljplan enligt redovisas tillI skall 5 kap. 3§ PBL ochen
vattenområden.allmänna platser, kvartersmark ochgränserna anges

vilket enligtkommunen huvudman för allmänna platser,Om är
användning utformningkap. § huvudregeln, skall och6 26 är av
intei Om kommunen skall huvudman, skalldessa planen. varaanges

Enligtenligt i detaljplanen. 5 kap. § 12 fårdetta kap. 4 § 75 anges
principerna fastig-i detaljplanen meddelas bestämmelser förom

gemensamhetsanläggningar.hetsindelningen för inrättandeoch av
Även enskilda enligt tordeEVLvägar avses.

Detaljplanens rättsverkan

i olika det gällerDetaljplanen rättsverkan avseenden,har närt.ex.
för och allmämia platserlösa markkommunens rätt samtatt gator

iexpropriativa effekter detaljplaner skall genomföras exploate-när
Detaljplanen bindande för prövningringssamverkan. kommunensär

tillhörande genomförandebeskrivninglovansökningar. Planen medav
negativt bindande vid inrättandekan sägas gemensam-vara av en

hetsanläggning enligt enligtAL eller byggandet EVL. Envägav en
i strid såvida det inteanläggning får inte inrättas planen,sådan mot

intemindre awikelse. Detaljplanen däremotfråga ärär om en
i sig tvinga fram inrättandetden intepositivt bindande, dvs. kan av

anläggning.en
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Plangenomfärande

plangenomförande i fall dåregler förñmis grundläggandeI PBL
inteför allmänna platser. Om kommunenhuvudmankommunen är

reglering i plangenom-ñmis egentligen ingen PBLhuvudmanär utan
finnslagstiftning. PBLIförandet förutsätts ske annangenom

i bestämmelserpåtryckningsmedel formemellertid t.ex. omav
förvissa fall enligt kap. 8§ och kravbygglov i 5förbud mot

enligtbygglov 8 kap. 11
planbeskrivning ochtill detaljplan fogasEnligt kap. 10 § skall5

Genomförandebeskrivningen skall enligtgenomförandebeskrivning.
ekonomiskaorganisatoriska, tekniska, ochredovisa6 kap. § del

för samordnat ochfastighetsrättsliga åtgärder behövs ettsom
Gemensamhetsanlägg-detaljplanen.ändamålsenligt genomförande av

finns planerarvägföreningar eller kommunenningar eller somsom
genomförandebeskrivningen.iskall inrättas bör anges

självständigGenomförandebeskrivningen ingen rättsverkanhar utan
genomförandefrâgoma bör lösas.talar hur kommunen attanserom

Ävenbeslut.förrättningsmyndighetensvägledande förDen endastär
förnaturligtvis aktuelltdetaljplan kan detinom områden utan vara

lagregleringgenomförandefrågor, någonutredakommunen att men
finns inte.dettaom

Områdesbestämmelser

inteområdenkan för begränsade ärOmrådesbestämmelser antas som
regleras bl.a.områdesbestämmelser fårMeddetaljplanelagda.

förvattenområdenanvändningen mark- ochförgrunddragen av
kommunikationsleder ochfritidsanläggningar,förbebyggelse eller

utformninganvändning ochjämförliga ändamålandra samt av
bindande vidnegativtOmrådesbestämmelsernaallmämia platser. är

byggandetgemensamhetsanläggning och väginrättandet av enav en
enligt EVL.

Fastighetsplanen

detaljplaner.genomföramedelFastighetsplanen kan sägas attettvara
genomförandebeskrivningenvissa delarvillOm kommunen att av

Vanligtvisfastighetsplan upprättasskall få rättsverkan, kan antas.en
märkeri samrâdsförfarandetfastighetsplanen först kommunennär att

finns ocksådetgenomförandefrågorna. Mendet finns problem med
fastighetsplanen Iregelmässigtkommuner upprättarsom mer
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enligtfastighetsplanen kan 6 kap. 3 § meddelas bestämmelser om
fastighetsindelningen servitut, ledningsrätt och liknandeoch om

rättigheter gemensamhetsanläggningar. Frågorsärskilda samt omom
i fastighetsplanenfastighetssamverkan kan alltså planen. Omprövas

inrättandet gemensamhetsanläggning skall enligt 6 kap.reglerar av en
tredje tillämpas, dvs. väsentlighets-§ stycket PBL 5 och 6 §§ AL4
bâtnadsvillkoren. villkor skall i planärendet ochoch Dessa prövas

gemensamhetsanlägg-måste uppfyllda för bestämmelseratt omvara
Vid förrättning enligti fastighetsplanen.ningar skall få meddelas en

så be-därför inte dessa villkor länge denAL skall prövas nytt,
för-dömning gjorts i fastighetsplanen kan aktuell ochsom anses

före utgången genomförandetiden.rättningen görs av
får fastighetsplan inte strida detaljplanen.Enligt 6 kap. §5 moten

syftet detaljplanen inteMindre avvikelser får dock medgöras om
motverkas.

till syfteti mån behövs med hänsyn6 kap. 6 § den detI attanges
anläggningarskall i planen bl.a. demed fastighetsplanen somanges

gemensamhetsanläggningar, fastigheter skalldeskall utgöra som
gemensamhetsanläggningarna de skalli ochdelta tasutrymmen som

motiven till paragrafen anfördes bl.a.i anspråk för dessa. I att
fastighetsbildningsmyndigheten inte bunden till vadheltär angessom

vid förrättning visar sig fleri fastighetsplanen. Om det attt.ex.en
till anläggning vad detfastigheter bör anslutas ärän som angesen

självständig bedömning enligtförrättningsmannens sak göraatt en
ansluta641. Om det däremot frågal985/86:1AL, är attomprop. s.

begränsademöjligheterna tillfärre fastigheter torde avsteg vara mer
båtnadsvillkoret harden bedömningeftersom det kan påverka somav

m.fl., Plan- och bygglagen.gjorts i fastighetsplaneärendet, Didönse
350.En kommentar, s.

Exploatörsreglerna

fastighetsägareskyldigheten förregleras ägerI 6 kap. 18 § PBL som
för allmän plats,detaljplanen avseddenligtobebyggd mark ärsom

Förutsättningarna delsersättning upplåta marken. är attatt utan
fastighetsägarentillhördeför kvartersmarkmarken behövs att som

ändamål, delsförskall kunna användasplanennär attavsettantogs
Enligtplatser.inte skall huvudman för allmännakommunen vara

förordnafår länsstyrelsen ansökan kommunen6 kap. 19 § attav
enligtändamålsenliga användningför områdetsmark, upprättatsom

för vilkatill detaljplan behövs för sådana allmänna platserförslag
tillersättning skall avstås kommunen.kommunen huvudman,är utan

Även på ansökaninte huvudman kan länsstyrelsenkommunen ärnär
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kommunen förordna mark skall upplåtas ersättning. För-att utanav
ordnande enligt paragrafen får meddelas iendast den mån det kan

skäligt med hänsyn till den markens kan fåägare väntasnyttaanses
planen och till övriga omständigheter. Marken får inte itasav

anspråk förrän den behöver användas för ändamål.avsett
Upplåts marken, ligger äganderätten kvar hos den ursprunglige

fimis inte skyldighetDet heller någon ställa i ordningägaren. ochatt
upplåta tillallmänna platser allmän användning, vilket fallet dåär
kommunen Visserligenhuvudman. kan vägföreningär elleren en
anläggningssamfällighet inrättas, det inte förutsättning förärmen en

detaljplanen skall Didön m.fl. 361. Den praktiskaatt antas a.a. s.
innebörden förordnande det gäller huvudmannär änettav annan
kommunen torde normalt upplåtelse säkerställs enligt denattvara en

tillämpas förlag markens ianspråktagande, jämförAL,t.ex.som
SOU 1979:66 762. Förordnandet får i första hand sin betydelses.

ersättning för enligt AL skall bestämmas.när utrymme

Huvudmannaskapet för allmänna platser

Som skall enligt 6 kap. 26 § första stycket PBL kommunennämnts
huvudman för inomallmänna platser områden med detaljplan,vara

det inte finns särskilda tillskäl Annan kommunen kanänannat.om
alltså möjlighethuvudman. Kommunens sig huvud-avsägaattvara

i principmannaskapet skall användas inom områdenendast där man
tidigare använde byggnadsplan, områden fritidsbebyggelse.medt.ex.

förarbetenaI prop. 1985/ 86:1 566 kommunen i ochatts. angavs en
plan måste bestämma sig för antingen inteellerattsamma vara vara

förhuvudman allmänna platser. betraktas huvudmanKommunen som
för gatumark väghållare.allmän och däräven är väg ärstatensom

Om inte längre skall väghållare innebär detta huvud-staten attvara
faller tillbaka kommunen. Vidare delatmamaansvaret attangavs

huvudmamiaskap inte förekomma inomkan och plan.sammaen

Lösen mark skall användas till allmänna platserav som

I 6 kap. § har tillagts17 kommunen lösa mark enligträtt att som en
detaljplan skall användas för allmänna platser för vilka kommunen är
huvudman. Motsvarande bestämmelser för falldet änatt annan
kommunen huvudman finns inte i iPBL AL och EVL.är utan

har inte någon liknande tillKommunen mark inom områdenrätt som
inte detaljplanelagda.är

Enligt fastighetsägarenPBL har ovillkorlig pâkallarätt atten



Gällande 69rätt1996:46sou

inlösen mark skall användas för enskilt byggande.änannatav som
första sålunda enligtEnligt 14 kap. 1 § stycket gäller mark,att som

detaljplan skall användas för allmänna för vilkaplatser kommunenen
enligt förhuvudman mark planen skall användasär samt amian som

enskilt bebyggande, kommunen skyldig lösa,än är attannat om
Mark enligt detaljplanfastighetsägaren begär det. skallsom en

för vilkaanvändas för allmänna platser någon kommunenänannan
skyldighuvudman, väghâllaren förvärva med äganderätt,ärär att

särskild fastighetsägarennyttjanderätt eller begär det.rätt,annan om
Väghållaren vilken förvärvetfår bestämma med skall ske. Deträtt
finns inget hindrar väghållaren från i stället för inlösen för-attsom

fä upplåten enligt enskildasöka marken AL eller EVL. För vägar
övriga vägförening elleroch allmäma platser kan det vara en en

samfällighet enligt Finns ingenAL väghållare. detär väg-som
fastighetsägarenförening eller samfällighet kan lösa marken harsom

initiativrätt bildandet enligt förstatill sådana 78 § stycket EVLav
första 218 § stycket AL.resp.

detaljplanen medger tillfällig användning mark gällerOm av
inte tid denlösenskyldigheten avseende den marken under den som

markanvändningen fårtillfälliga pågå, 14 kap. 1 § andra stycket
motiverat bl.a. olägenheterna förUndantagetPBL. är attav

fastighetsägaren mildrats denne kan använda marken påhar attav
sikt.tänkt på längre Väghállaren skullevadsätt än ärannat som

in siktriskera fâ lösa markområde pâ längre äratt ett somannars
för vägomrâde.reserverat ett

ingripanden

ingripa enligt 10 kap. §Byggnadsnämnden har möjlighet 15 näratt
vidta åtgärd grund bestäm-skyldighet utföra arbete elleratt av

i föreskrifter meddelats med stöd lagen harmelser PBL eller som av
Enligt får byggnadsnämnden, medunderlâtits. 10 kap. 17§ PBL

detaljplan föreläggavissa begränsningar, inom område med ägaren
anläggning vidtabort ellerbyggnad eller att ta amianannanav en

ändrade förhållanden haråtgärd med den, den pá grundom av
Ägarenför trafiksäkerheten.kommit medföra olägenheterstoraatt av

stängselfastighet också föreläggas anordnaeller byggnad får atten
detutfart eller utgång ocheller ändra vägarmot gator omamian

Ägaren itill trafiksäkerheten. har allmänhetbehövs med hänsyn rätt
till ersättning för han lider, 14 kap. 3 Bestämmel-den skada som

i för10 kap. 17 § har samordnats med 40 och 52 §§ VägL attserna
kompetenskonflikter dubbelprövning.undvika och Väglagens

detaljplantrafiksäkerhetsbestämmelser gäller endast medanutom
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bestämmelserna i PBL gäller inom detaljplan. Någon motsvarande
samordning finns inte med trafiksäkerhetsbestämmelserna i kap.5
EVL.

Samordningen mellan PBL och AL EVLresp.

5 kap. 36 § tredje stycket innehållerPBL erinran beslutatten om
enligt vissa författningarandra PBL inte får meddelas iän strid mot
detaljplan och områdesbestämmelser, jfr 9 § första stycket och 10 §
AL och 4 § andra stycket EVL. I samband med infördesPBLatt
gjordes vidare följdändringar i 6 och 18 AL. 6 § ALa a anger

undantag från väsentlighets-när och bátnadsvillkoren i 5 och 6 §§
AL gäller, nämligen det i fastighetsplan har meddelatsom en
bestämmelser gemensamhetsanläggning och anläggningsbeslutom en
meddelas under detaljplanens genomförandetid. I 18 § infördes en

för fastigheträtt enligtägare detaljplan helt eller till vissav som en
del skall användas till allmän plats för vilken kommunen inte är
huvudman påkalla förrättning. Anledningen fastighetsägarnaäratt att
skall kunna till huvudman kan lösa markenatt utsesse en som genom

förrättning enligt AL kommer till stånd. En liknande be-att en
finnsstämmelse i första78 § stycket EVL.

2.6 Fastighetsbildningslagen

Allmänt fastighetsbildningom

Med begreppet fastighetsbildning alla de åtgärder i fastighets-avses
bildningslagen 1970:988 fastighetsindelningengör ändrasattsom
eller servitut bildas, ändras eller upphävs. Enligt 2 kap. 1 § kan
fastighetsbildning ske såsom fastighetsreglering, denom avser
ombildning fastigheter, och såsom avstyckning, klyvning ellerav
sammanläggning nybildningden fastigheter. 3I kap. §1om avser av
föreskrivs fastighetsbildning skall ske så varje fastighetatt att som
nybildas eller ombildas blir varaktigt lämpad för sitt ändamål, varvid
särskilt skall beaktas bl.a. fastigheten får tillgång till erforderligaatt

utanför sittvägar område.
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gemensamhetsanlägg-delaktighet ieffekt påghetsbildningensastiF en
ning

samfälligheti ellerfastighet till vilken hör andelavstyckning frånVid
lantmäterimyndighetenrättighet kansärskildservitut eller annan

till viss delrättigheten i sin helhet ellerellerandelenbestämma att
Undantagsvis fårstyckningslotten, 10 kap. 4 § FBL.tillläggs en
till styckningsdelarnainte lämplig dela läggasrättighet är att uppsom

påviss exempelför utfart använda väg ärRätt ettattgemensamt. en
rättighet.sådan

andel ochstycket höri § andrahuvudregeln 10 kap. 4Enligt
stamfastigheten iautomatiskt tilli första stycketrättighet som avses

följer kap.avstyckningen eller 2vidinte bestämtsmånden annat av
särskilda föreskrifter.eller§5

liknandefördelningsbestämmelserfinnsförsta stycketkap. 5 §I ll
rättigheteninnebärklyvningsfallet. Dessai 4 § förde 10 kap. att

fördelas mellanellertill lotternasin läggasi helhetskall en av
lämplig fördelainteRättighetvissa dem. ärellerlotterna attsomav

i andraEnligt bestämmelsetill flera lotterfår läggas gemensamt. en
till klyv-i första stycket hörrättighetgällerstycket att som avses

vid klyvningen ellerinte bestämtsningslotterna annatgemensamt om
föreskrifter.särskildaellerkap. 5 §följer 2av

överföringvidlantmäterimyndighetenfår§ FBLEnligt kap. 127
särskildservitut ellertill vilken hörfastighetfrånmark annanenav

fastighetertillhöra båda derättigheten skallrättighet förordna att som
inte någotMeddelasfastighetsregleringen eller dem.berörs avenav

iregeln 2 kap. 5automatiskt verkandeförordnande gäller den
bestämmelsernämndamedrättigheterTill särskilda nusom avses

fastigheter.tillknutnarättigheterservitutsliknande ärräknas som
ochanläggning enligt AL och 2tillalltsåBestämmelserna gäller rätt

kap. EVL.4

Väglagen2.7

allmänVadallmän ärgäller väg.1971:948, VägLVäglagen som
enligtanläggsräknasi allmän vägdefinieras 1 Som vägväg som

för allmänsådantill allmän,förändrasenligt lagenVägL eller
enligtellerallmänålderupplåtensamfärdsel väg ansetts somsom av

till ochallmänförändrats väg,elleranlagtsbestämmelseräldre som
Tillkommun.ellerhölls vägikraftträdandevid VägL:s statenavsom

stadigva-Anordning,väganordningar.övrigavägbana ochhör som
brukande ochdrift ellerbestånd,förbehövs vägensrande som

övertagitsförsorg ellerväghållarenstill ståndkommit avgenom
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denne väganordning. mark, tagits iär Den anspråk för väg-som
anordning, vägomrâde. Enligt 4 omfattarutgör § väghållning såväl
byggande drift Väghållningen ankommerväg väg.av som av

såvida det inte förordnats ikommun stället för skallstaten att staten
väghållare inom sitt område eller del därav.vara

Regler anslutning enskild till allmän finns iväg vägom av
39-42 §§. Enskild körväg får enligt 39 § första stycket inte anslutas
till allmän eller anslutningen ändras väghållningsmyndig-väg utan
hetens tilllstând. Väghållningsmyndigheten kan vidare enligt 40 §
förordna enskild anslutning till allmän skallvägs väg spärrasatt av
eller ändras och verkställa förordnandet, det nödvändigt medärom

till trafiksäkerhetenhänsyn och framkomligheten.
Enligt 41 § kan väghållningsmyndigheten i samband tillståndmed

enligt 39 § eller i för förordnandestället enligt 40 § eller i samband
förordnandemed enligt sistnämnda paragraf meddela trafikföre-

skrifter förbjuder eller inskränker trafik motordrivnamed fordonsom
på den enskilda finnseller del denna. Om det särskilda skälvägen av

väghållningsmyndighetenkan medge undantag från sådana trafikföre-
skrifter.

42 § framgårAv bestämmelserna i 39-41 inte gälleratt
enskilda redovisade i detaljplan eller förutsätta ivägar ärsom
områdesbestämmelser.

Enligt 43 och får inom44 §§ vägomrâde inte väghållnings-utan
myndighetens tillstånd vidtas byggnadsåtgärder åtgärderoch andra

inverkakan menligt på trafiksäkerheten tilleller olägenhetsom vara
för drift,bestånd, eller brukande Det krävs länsstyrel-vägens m.m.

tillstånd för intill vägomrâde vidta byggnadsåtgärder ochatt ettsens
åtgärder tillandra kan olägenhet för bestånd, driftvägenssom vara

eller brukande eller ljusanordningar försämrarsättaatt upp som
ljusförhållandena trafikenför inteBestämmelserna gällervägen.
inom områden med detaljplan och inte heller i fråga åtgärder förom
vilka bygglov krävs.

vissaMed undantag får enligt 46§ inte skyltar eller därmed
jämförliga anordningar inomutomhus avstånd 50sättas ettupp av

från vägområdet länsstyrelsens tillstånd. finnsI 47 §meter utan en
bestämmelse "byggnadsfritt avstånd intill vägomrâde, dvs. attom
inom avstånd från intetolv vägomrâde får länssty-ett meter utanav
relsens tillstånd vidtas byggnadsåtgärder eller andra åtgärder kansom
inverka menligt trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan, det ärom
nödvändigt till trafiksäkerheten, föreskrivamed hänsyn avståndetatt
ökas, till femtiodock högst paragraf reglerasImeter. samma
förhållandena vid ikorsning plan mellan allmän ochbl.a. vägsamma
enskild i utsträckning föranvänds allmänhetenväg störresom av
trafik. inverkarLänsstyrelsens tillstånd krävs för åtgärder som
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menligt trafiksäkerheten. tillstånd inte inomKrav gäller område
detaljplan i frågamed eller åtgärd kräver bygglov.om som

Enligt gäller inte förbud enligt i fråga51 § 45-48 §§ byggna-om
andra anläggningar eller anordningar eller åtgärder lagligender, som

påbörjats innan förbudet börjadehar gälla. Med undantag för område
inom detaljplan enligtgäller 52 § byggnad,att om en annan an-
läggning anordning inomeller belägen område iärsom som avses
45-47 §§ grund ändrade förhållanden eller anledningav av annan

kommit medföra sådana olägenheter tillståndhar begäranatt att om
avslagits, får föreläggandeskulle ha länsstyrelsen meddela bortatt ta
vidta någon åtgärd fråga byggnader gällerden eller med den. I om

flyttas svårighetbestämmelserna bara byggnaden kan ellerutanom
ringa värde.är av

Vidare finns i 53 § bestämmelse reglerardet borttagandeen som
buskar intill vägområde dessa medför olägenheterträd ellerav om

för trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan besluta träden elleratt
eller kvistas väghållningsmyndig-buskarna skall avlägsnas genom

försorg.hetens
inlösenskyldighetersättnings- och för väghållaren, dvs.Regler om

eller kommunal nämnd, och andra frågor hängerstaten som samman
trafiksäkerhetsbestämmelserna finns i 55-70med VägL.

Bestämmelser bidrag till enskild2.8 om
väghållning

Förordningen statsbidrag till enskild2.8.1 1989:891 om
väghållning

statliga bidragsgivningen till enskild väghållning iDen regleras
förordningen statsbidrag till enskild väghållning.1989:891 om

bemyndigats verkställighetsföreskrifter,Vägverket har meddelaatt
VVFS 1990:4.

Enligt i förordningen bidrag lämnas till såväl byggande1 § kan
drift enskilda bestämmelsen i 2 § framgårAvvägar. attsom av

bidrag för enskilda inte obetydlig ochlämnas längdärvägar som av
tillgodoser kommunikationsbehov för fast boende, näringslivetsom

rörliga friluftslivet. Bidrag ockå föreller det lämnas vägar ärsom av
väsentlig uppsamlingsvägarbetydelse genomfartsvägar ellersom som
för fritidsbebyggelse.

Vägverket har för hur statsbidraget skall fördelas mellanansvaret
byggande och drift vidaremellan länen. Det Vägverketärsamt som

bidragenbetalar och har tillsynsansvar för de utbetaldaut attsom
bidragen används på lämpligt föroch avsedda ändamål. Enligtsätt
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ansvarigdet länsstyrelsen för prövningen bidrag5 § är ärsom om
fastställer femårsplanskall utgå och och förupprättar ensom

inomenskilda länet, för vilka statsbidragbyggande kanvägarav
inkomna ansökningarlämnas. Planen grundvalupprättas av om

bidrag.
få statsbidrag måste uppfylla vissaFör skall denna kravvägatt en

föreskrifterenligt förordningen och de Vägverket meddelat.som
bl.a.Dessa krav är att

viss längdskall havägen en-
ändamålsenligvägen är-

in i någon vägkategorikan klassasvägen-
väghållningskostnaderna rimligaär-

i organisation.väghållningen ordnad någon formär av-

driftbidragbyggnadsbidrag och medBidrag kan lämnas somsom
i mån tillgång på medel.vissa kostnadernahögst procentsatser avav

byggnadskost-Byggnadsbidrag kan lämnas med högst 85 procent av
finns 70särskilda skäl och med högstnaderna procent.annarsom
utgå på funktion, medDriftbidrag för kan beroende vägensvägar

högst 40-80 kostnaderna.procent av
bidragsförordningen till vilka årligaEnligt skall27 § vägar

för trafik underhållasdriftbidrag lämnas hållas och väl. Omöppna en
trafik trafikregionsför Vägverkets ochstängts väg-väg utanav

trafikregionenmedgivande underhållet eftersatts får ocheller väg-om
intebeviljat årligt driftbidrag skall betalasbesluta ut.att

Kommunala bidrag2.8.2

Även väghållning. Varjebidrag till enskildlämnarkommunerna
bidrag villkoren förenskild skall lämnas ochkommun avgör om
bidragsgivning varierar därför mellanfördessa. Reglerna denna

kommunerna.

regeringsformenEgendomsskyddet i2.9

iregeringsformen SFS 1994:1468ändring i trättGenom somen
iför egendomsskyddetjanuari grundlagsregelnkraft den l 1995 har

regeringsformen fått följande lydelse:första RFkap. 18 § stycket2
ingen kantryggad"Varje medborgares egendom är attgenom

till enskildtill eller någontvingas avstå sin egendom det allmänna
tåla detsådant förfogande ellerexpropriation eller attannatgenom

användningen byggnadinskränker mark eller närallmänna utomav
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tillgodosedet krävs för angelägna allmämia intressen." Iatt paragra-
finns vidarefen regler till ersättning hänvisning tillrätt samtom en

allemansrätten.
såväl fri- rättighetskommitténsAv och betänkande SOU 1993:40

regeringens proposition till90 prop. 1993/94:117 12s. som s.
lagändringen framgår avsikten varit precisera det egendoms-att att

Europakonventionenskydd Förutom skyddett motsom anger.
tvångsöverföring expropriation någotegendom eller annatav genom
sådant förfogande har skäl föreligga utöka skyddet tillansetts attatt
omfatta rådighetsinskränkningar för mark och byggnader. Somäven

ikonsekvens detta till ersättning dessa fallhar även rättenen av
givits grundlagsskydd.

EVL-utredningen första iFör framför allt stycket 2 kap. 18 §är
intresse. specialmotiveringen i kommitténs betänkande 233RF I s.av

föreskrivshar utformats så detuttalades egendomsskyddet att ettatt
särskilt kvalifikationskrav för sådana ingrepp omfattasatt som av

tillgodosefå framhölls viktenbestämmelsen alls skall ske. Där attav
för bostadsbyggande, trafikleder, rekrea-samhällets behov markav

ändamål anfördes det självfallet måstetion andra liknande ochoch att
möjlighet sista tvångsvis i anspråkfinnas utväg, taatt, annanssom en

möjligheter fritt sinanvändaegendom eller begränsa ägarens att
möjligtVidare uttalades det måste kunnaegendom. ävenatt attvara

till förmån för enskild för anordnavidta sådana åtgärder att t.ex.
förhindra olämpligeller eller störande bebyggelselämplig utfartsväg

emellertidingrepp i egendom får skei Sådanagrannskapet. annans
Kommitténtillgodose angelägna intressen.för allmännaendast att

kommunika-samhällets behov och andranämnde bl.a. vägaratt av
tillgodoses.tionsleder givetvis måste kumiam.m.

regeringenpropositionen 16 uttaladeprop. 1993/94:117I atts.
ingreppangelägna allmänna intressen avsågs främst sådanamed som

miljöintressenmotiverade med hänsyn till naturvårds- ochär men
tillgodose samhäl-till totalförsvarsintressen ingrepp föräven attsamt

kommunika-för och och andralets mark bostäderbehov gatorav
efterfrågadesremissbehandlingentionsleder Under närmareenm.m.

Regeringentillåtna.precisering inskränkningar skallnär ansesav
ställnings-uppfattning det slutligaemellertid kommitténsdelade att

intresse får fråntill angeläget allmänttagandet vad görasär ettsom
iacceptabelti enlighet vad kanfall till fall med ettsom anses

kommittén funnitVidare hänvisades tilldemokratiskt samhälle. att att
ingrepp i egendom detlagstiftning medgergällande annans avsom

uppfylla det uppställdai bestämmelsen kanslag regleras ansessom
konstaterade därefter något behovkvalifikationskravet. Regeringen att

inte famis.följdändringar i gällande lagar därförav
domstol ellerEnligt kap. 14 § RF gällerll annatatt om en
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föreskrift i stridoffentligt finner står med bestämmelseattorgan en
författning elleri grundlag eller överordnad stadgadattannan

väsentligt åsidosatts vid dess tillkomst,ordning i något hänseende har
tilllämpas. riksdagen regeringenfår föreskriften inte Har eller

föreskriften, skall tillämpning dock underlâtas endastbeslutat om
uppenbart.felet är

örmånsrätt2. 10 F

gemensamhetsanläggningar omfattningoch andra störreNär vägar av
regi samfällighetiordningställas i kananläggas ellerskall enegen av

länefinansiering. Lángivarens fordran säkerställsdet bli aktuellt med
sina fordringar.samfälligheten förmånsrätt för Omharattgenom

långivaren endast krävavägförening låntagare behöverärt.ex. en
debetalningen, i sin kan beloppetföreningen tur ta ut ursom

fönnånsrätt.fastigheterna meddeltagande
förmånsrättfinns i 1939:609Bestämmelser detta lagen omom

enskilda och lagenfordringar enligt lagenför vissa vägarom
för fordringar enligt lagen 1973: 1150förmånsrätt1973: 1152 om

enligt 6 §samfälligheter. Förmånsrätten gäller lförvaltningom av
förevilket innebär förmånsrättfönnånsrättslagen 1970:979, närmast

inteckningar i fastigheten. Denförmånsrätt tillkommerden avsersom
bidrag till samfällighetens ellervederbörlig ordningi uttaxerat

inte varit längre tidutgifter. Beloppet får ha obetaltvägföreningens
år.än ett

verkställighetOmedelbar2.11

får verkstäl-utsökningsbalken UBEnligt första stycket 73 kap. 1 §
särskild föreskrift fårenligthandlinglighet ske grund somav

andra stycket UBverkställighet. 3 kap. 20 §till grund för Avläggas
handlingverkställighet grund sådaniframgår, frågaatt avom

föreskrivet.särskiltgäller vad ärsom
handling kan läggasföreskrifterSådana särskilda gör att ensom

domstolprövningverkställighet föregåendetill förgrund utan enav
fördebiteringslängdfinns för upprättatseller motsvarande ensom

vägförening i 89 §förvägsamfällighet i andra stycket och63 § en
debiteringslängden kan,iBeloppandra stycket EVL. uttaxeratssom

debiteringenenligt § eller rättelseväckts 63klandertalantrots att av
lagakraftägandeomedelbart såsomverkställasbegärts enligt 89 §

inhibition.länsstyrelsen förordnarintedom, rätten omresp.om
förvaltassamfälligheterförMotsvarande bestämmelser av ensom
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omedel-stycket SFL. Denfinns i 46 § andrasamfällighetsförening
enligt NJAdebiteringslängd kangrundverkställighetenbara av

dröjsmålsränta.ochindrivningskostnaderomfattainte461987 s.
självmantligger prövakronofogdemyndighetens rollI att om

90Utsökningsbalken 2 uppl.m.fl.giltig Walinexekutionstiteln är s.
detdebiteringslängd innebärvägföreningsfråga attf.. I om en

till i denkommitlängdenkontrollerarKronofogdemyndigheten att
samfällighetens stadgarellerordning EVL anger.som

Även verkstäl-kandebiteringslängderhandlingarenskildaandra än
enligt 32 §utlåtande synemänlagakraftägande dom,las t.ex. avsom

Debiterings-enligt EVL.40 §ägofred och1933:269lagen om
dedockSFL torde utgöraenligt EVL ochlängder merparten av

stycket 7 UB.§ förstaenligt 3 kap. 1exekutionstitlarnaenskilda

enskildanvända vägför allmänhetenRätt2.12 att

1972:603, VTKvägtrafikkungörelsen ärförsta stycketEnligt §151
användas förfårdenenskild avgörvägdet ägaren omsomenav

Ändamålet skyddabestämmelsenmed ärmotorfordon.trafik med att
medgivandeskadas. Denslits ellerfrån vägen utanägaren att som

slitage påskyldigbli vägenkan ersättaanvändertillfälligt vägen att
användaförbudmedfört. Omtrafikenskadaoch ett att ensomannan

kan dentydligtpå sätt,vägmärke ellermedutmärkts amlatväg som
enligt 164 §straffas med böteranvändaförbudet vägenbryter attmot

VTK.stycketförsta
principi rättallemansrättenmed stödallmänhetenharDäremot av

ochmed hästrida köraskidor,åkagå, cykla, samt vagnatt
med ochkörning hästridning ochBeträffandeenskilda vägar. vagn

det20 ägarenBonde-Tejler Allemansrätten attpåpekar att ansess.
användning,sådan vägenförbjudaenskild kan tartill väg om

skadaskadeståndtillhardet och rättallvarlig skada ägarenatt omav
uppstår.

enligt § för-27väghâllningen gällertillstatsbidrag utgårOm
och förväghållning 1989:891,enskildtillstatsbidragordningen om

statligt stöd tillförordningenenligt 20 §i vissa fallskogsvägar om
förhållamåsteväghållaren vägen öppen1972:792,skogsbruket att

får kommuna-väghållarengällerMotsvarande reglermotortrafik. om
bidrag.
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Bakgrund3

enskildauppgifter det vägnätetkvantitativakapitel lämnasdettaI om
tillförlitligaaktuella ochsaknasavseendenfleraväghållarna. Ioch

statligadenfår deldeenskildaandra vägar änuppgifter för avsom
förmeningsfulltdetinteVi dockbidragsgivningen. har ansett vara

undersökning förnågon regelrättutföra attutredningsarbetet att
därföruppgifter byggerVissauppgifterna.tillgängligadekomplettera

uppskattningar.

enskilda vägnätetDet3.1

skallvilketlångt,000 km284totaltenskilda vägnätet ärDet ca
000och 37statligakm98 000 vägarfinnsdetjämföras med caatt ca

enskildadetandelEnochkommunala vägar.km storgator av
trafik.allmänförinteskogsbilvägar är öppnavägnätet utgörs somav

enskilda000 km,74 ärenskildadet vägnätet,25Drygt procent caav
statsbidrag.medvägar

Väglängder i kmFigur l

Enskilda Enskilda vägar
. utanvagar statsbidragmed

statsbidrag 00074
210000

Statliga
vägar

00098Kommunala vägar
00037och gator

GISVDEVMSEIEVUSIKV o

statsbidragmedenskildaEVMS vägar
statsbidragenskildaEVUS vägar utan
ochkommunalaG vägarKV gator0

statligaSV vägar
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Trafikarbetet lågt på det enskilda i jämförelse med detär vägnätet
i fordonskilometer. tredjedelallmänna, räknat Ungefär deten av

årsmedeldygntrafik överstigerenskilda har 100vägnätet en som
fordon.

enskilda varierar naturligtvisStandarden det vägnätet runt om
statsbidrag finns uppgifteri landet. För den del får 90attsom om ca

och har någon be-är grusvägarprocent att resten typannan av
läggning. sannolikhet kan räkna med helaMed detattstor man av
enskilda försumbar asfaltsbe-det andel harvägnätet är en som
läggning.

Väghållningsorganisationerna3.2

enskilda ligger enskildaför de dels på de fastig-Ansvaret vägarna
väghållningsorganisationer. finnsdels olika 1700hetsägare, Det ca

vägsamfälligheter inrättade enligtvägföreningar och 18 000 EVL
Under åreneller motsvarande äldre bestämmelser. de harsenaste

tiotal vägföreningar nybildats varje år ungefär likamindre ochän ett
Uppskattningsvis avvecklas hundratalmånga har avvecklats. ett

årligen.vägsamfälligheter
gemensamhetsanläggningar uppgår troligen tilltotala antaletDet

anläggningslagen,Enligt uppgifter från Tillämpning25 000. av
institutionenMeddelande 4:40 från förKarlbro och Larsson 1983

gemensamhetsanläggningarfastighetsteknik, utgjorde medKTH
samtliga gemensamhetsanläggningar, och i60vägar procentca av

nyttigheten. finns anledninghälften dessa den enda Detvägarav var
nybildas ungefär 200 anläggningar varje år.räkna med det 1att att

Gemensamhetsanläggningar samfälligheter förvaltasoch andra av
samfällighetsföreningar. Uppskattningsvis nybildas 50012 000 ca

samfällighetsföreningarnavarje år. Merparten, 80-95 procent,ca av
gemensamhetsanläggningar ingår.förvaltar där vägar

enskilda s.k. överenskom-En betydande andel de vägarna utgörav
mellan fastighetsägarna. Vägarna kanmelsevägar och bygger avtal

ekonomiska ideella föreningar. enskildaförvaltas och Dessat.ex. av
väghållning enligt SFL.har inte ordnad EVL, AL och Trotsvägar

enskildabidragssynpunkt. För dedetta de ha det vägar somanses ur
organiserasstatsbidrag finns uppgifter hur andel påhar storom som

förrimligt denna sektor heladetta Det är störreärsätt. att anta att
statsbidrag.enskilda för den hardet ärvägnätet än grupp som
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Enskilda statsbidrag, organisationsformer,Figur 2 med antalvägar

5040

15360

ÖVERENSKE SMF I IVF VSF

samfállighetsforeningarSMF
ÖVERENSK väghållnings-förvaltasöverenskommelsevägar som av annan
organisation

vägföreningarVF
vägsamfálligheterVSF

enskilda väghållningenKostnader för den3.3

till 660till enskild väghållning uppgår 1995statliga bidragetDet
bidraget skallemellertid beslutatmiljoner Riksdagen harkr. att

SvenskaEnligt uppgifter fråntill miljoner kr 1996.330halveras
miljoner krtotalt 330bidrog kommunerna medkommunförbundet ca

iväghållningen 1994. Beloppet tordeenskildatill den settstort vara
gjorts påenkätundersökningEnligtför 1995.detsamma somen

1995/ 11 AnalysVägverketsuppdrag Vägverket se rapport avav
så 160väghållning fördelar sig beloppetenskildbidrag till att

miljonerstatsbidrag och 170till enskilda medmiljoner kr går vägar
statsbidrag.tillkr vägar utan

enskilda medväghållningsskyldiga med Förbidrar de vägarVad
enskilda torde dendet totalastatsbidrag, dvs. 25 vägnätet,procent av

Vägverkets enkät-till miljoner kr.insatsen uppgå 160caegna
närvarandeväghållarna förvisarundersökning 15 procentatt ca av

fastigheterna.från delägandemedel deinte alls uttaxerar
normaltbidragsig generellt huruttalaAtt uttaxerasstora somom

vägsamfállighet elleri vägförening,fastighet ingårför ensomen
gemensamhetsanläggningförvaltarsamfällighetsförening somsom en

Även intressetprincip omöjligt. begränsariärvägar om manavser
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till fastigheter bebyggda för bostadsändamål för familjär ärsom en
vansklig. vanligtuppgiften Det torde det uttaxerade beloppetattvara
fastigheter inte uppgår tillför dessa 1 000-2 000 kr år.änmer per

fram uppgifter visar förekommerVi har dock fått detattsom
uttaxeringar år. några fallpå 5 000 kr I har det grundca per av

nyinvesteringar, lån tagits uttaxeringar tillhäntnärstora attupp, upp
förekommit i10 000 kr år har vägföreningar.per
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motiveringAllmän4

synpunkterInledande4.1

utredningsuppdragettillBakgrunden4.1.1

för vilkabestår dels allmännasvenska vägar,Det vägnätet statenav
vilkabeträffandeenskildaväghållare, dels vägareller kommun ären

fastigheter harprincip ligger på deväghållningsskyldigheten i som
driftbyggande ochförstatsbidrag kan lämnasvägen.nytta avav

sig såvälbrukar kommunernaenskilda Dessutomvägar. engagera
enskildabeträffande deväghållningenekonomiskt ipraktiskt som

vägarna.
enskildaregleringen deträttsligadenår 1974 fannsFöre av

enskilda EVL. Ii 1939:608 vägari sin helhet lagenvägnätet om
och1149, ALanläggningslagen 1973:med tillkomstensamband av

infördesSFLsamfálligheterförvaltning1973:1150lagen avom
kap.enligt och 4förrättningar 2begränsningenemellertid den att
efterfick påbörjasinteoch skogsvägarlandsbygdsvägarEVL

iskulle fortsätt-sådanajuni Inrättandetutgången 1974. vägaravav
förvaltningenenligt EVL:s bestämmelserningen AL.ske avom

medfortfarande,gäller dockenligt den lageninrättatsvägar som
ianvisas SFL.till detmöjlighet till övergång system som

inteskeddetätortsvägargäller enligt 3 kap. EVLNär det vägar
inrättasdärförkanförändring.motsvarande Sådana vägarnågon

alltsågällerBeträffandeenligt EVL AL. tätortsvägarsåväl som
förvaltning.inrättandesåväl beträffanderegelsystemdubbla som

tidigare. EnLagstiftningen enskilda har övervägar settsom
i vid denarbetades in ALtill inte i sin helhetanledning EVLatt

års1969förföremåltillkomst EVL översynlagens att avvarvar
Kommunal och1977:12sitt slutbetänkande SOUvägutredning. I

kommunernabl.a.vägutredningenväghållning föreslogenskild att
bestämmel-väghållningen,enskildadel denskulle över attta en av

ochtill ALskulle förasvissa ändringar övermedi 3 kap. EVLserna
motsvarandesäkerhetsföreskrifterordnings- ochochSFL att nya
genomfördesförslagVägutredningensiskulle AL.VägL:s tas upp

inte.
ladesi och SFLinarbetas ALskulleförslag hur EVLEtt nytt om

1987:26väghållningsutredning i bilagan SOUfram 1986 årsav
motsvarig-upphävas. Enskulle EVLEnligt förslagetEnskilda vägar.



84 Allmän motivering sou 1996:46

het till vägförening enligt 3 kap. EVL med dess obligatoriska
anslutning inom visst geografisktett område skulle i ALtas upp
under benämningen områdesanläggning. Befintliga vägföreningar
skulle inrättade områdesanläggningar. Enligtanses förslagetsom
överfördes vidare bestämmelserna i 5 kap. EVL till AL med i
huvudsak redaktionella ändringar. Inte heller väghållningsutred-
ningens förslag ledde till lagstiftning.

4.1.2 Allmänna utgångspunkter

Utgångspunkten för vårt arbete EVLär skall avskaffas iatt de delar
den alltjämt får tillämpas, främst då 3 kap., och enskilda ivägaratt
fortsättningen skall inrättas enligt AL och förvaltasvägarna enligt
reglerna i SFL. Vi har inte det vår uppgiftsett göraattsom en
allmän omprövning AL och SFL har kunnat konstaterautanav att
dessa lagar fungerar tillfredsställande inomäven områden med tätare
bebyggelse. Vårt arbete har i stället inriktats på undersöka delsatt

det ändå finns bestämmelser i 3 kap. EVLom lämpligen börsom
föras tillöver AL eller till SFL, dels det i övrigt finns behovom av

komplettera dessa lagaratt med bestämmelser demgörsom mer
lämpade för gemensamhetsanläggningar vägar. Därvid harsom avser
övervägts bl.a. de trafiksäkerhetsbestämmelservart finns isom nu
5 kap. EVL skall föras.

När det gäller övergångsproblemen vid upphävande EVL harett av
vår utgångspunkt varit inteEVL i något hänseendeatt skall leva kvar

tidsgräns. Detta hindrarutan givetvis inte vad bestämts vidatt som
förrättning enligt EVL skall, med del undantag, fortsätta gälla.en att
När det gäller förvaltningen vägsamfälligheter och vägföreningarav

utgångspunktenär denna i fortsättningenatt skall ske enligt SFL,
med vissa anpassningar.

Redan i tidigt skede utredningsarbetetett konstaterade vi detav att
finns samband mellan vårtett arbete och den vidare frågan hur
kostnader för väghållningen bör fördelas mellan kommun ochstat,
enskilda, fråga har betydelse inte minst fören vägnätetssom
tillgänglighet. Frågan har riksdagensaccentuerats beslut dengenom
21 april 1995 halvera anslaget för statligaatt bidrag till enskild
väghållning prop. 1994/95:100 bil. 7 A5. Vägverket har på
regeringens uppdrag gjort analys hur beslutet kommeren av att
påverka tillgängligheten och hur kommunernas i denengagemang
enskilda väghållningen påverkas medlen överförs till kommu-om

bidrag,generellt Vägverketsettnerna Analyssom se rapport av
bidrag till enskild väghållning.

Vi har emellertid också konstaterat de instrument för inrättandeatt
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tillhandahållsförvaltningdrift ochenskilda och dessasvägar somav
den gradinte påverkaslagstiftningen bör av engagemangavgenom

det sighänseendesida. sistnämnda rörfrån allmännas Ifinns detsom
vilka prioriteringarberoendebedömningarpolitiska somsom,om

våra förslag börtid till Vi harfrånkan växla ansett attgörs, annan.
statlig och kommu-till sådana frågori förhållandeneutrala somvara

bidragsgivning.nal
ellerkommunennämndaligger denfråga ärEn nära omnusom

platsmark,för allmänhuvudmanskallnågon t.ex. gatu-varaannan
ekonomiskhafrågan kanDeninom kommunen.och vägnätet stor

rättvisefrågor.också Detkommuninnevånarna ochförbetydelse reser
inom visstenskilde kommunenorättvist för densigsålundakan attte
intill, därinte i områdethuvudmannaskapettagit sigområde men

fårkommunalskattide betalar ävenvadfastighetsägarna utöver
fallaemellertidfårfrågorsin väghållning. Dessabekosta anses

i Plan- ochhemmaoch hörutanför utredningsuppdraget närmast
byggutredningens uppdrag.

fastighetssamverkanlagstiftningendirektiven påpekasI att om
bl.a.olikheter, beroendedelföreter helolika områden atten

genomgång harVidolika tidpunkter.tillkommit vidlagstiftningen en
sakligtintefallfinns i de flesta ärskillnaderfunnit deatt som

egentligtfinns någotfunnit det inteemellertidmotiverade. Vi har att
enhetliga regler.behov av mer

skillnader i begreppsappa-finns deldetvidareVi har attnoterat en
punktPå någontrafiklagstiftningen.ochVägLinom EVL, AL,raten
finnsdet intei övrigtharenhetliga begreppföreslår vi attansettmen

ianpassningsfrågor dettasådanabehandlatillräckliga skäl att
sammanhang.

kap.ändring 2eftertidigare avsnitt 2.9 gällerSom nämnts aven
tvångs-liknandeexpropriation ochskydd18 § RF motettnumera

angelägnatillgodoseföri fall det krävsingripanden andra än när att
intressen.allmänna

grund-kommenterat920i 1994Bertil har SvJTBengtsson s.
tillämpningenförfårdenoch vilka konsekvenserlagsändringen av

angelägnauttrycketEVL och AL. Hanbl.a. FBL, attanser
ochmeningsskiljaktigheterförväntas orsakaintressen kanallmänna

offentligalagstiftningkunna konstaterasällan lär att omatt enman
domstol ellerdetta krav. Förinte uppfyller annatingrepp att en

grund-såsomlagstiftningenskall få underkännaoffentligt organ
grundlagsstri-RF14 §nämligen enligt 11 kap.lagsstridig krävs att

enbartdenfalli så närskulleuppenbar. Detdigheten är vara
motivenpåpekar svävarenskilda intressen. Bengtssontillgodoser att

vidmarktvångsöverföringargällermålet detnågot på när av
samtidigt kandet sägastillåtasskullefastighetsreglering; sådana om
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finnas angeläget allmänt intresse. Grundlagsändringen kan tänkasett
motivera restriktiv tolkning vissa iregler FBL bören mera av men
enligt Bengtsson i varje fall förenlig med denna lag.vara

Bengtsson pekar motsvarande problem uppkommer vidatt
tillämpningen särskiltEVL, 6 Bengtsson understryker ingetattav
i den paragrafen tyder på något offentligt intresse måste påkallaatt
upplåtelsen, såvida det inte angeläget också från allmänanses
synpunkt fastighet brukas på ändamålsenligt När detsätt.att etten
gäller påpekarAL Bengtsson bl.a. enligt 6 förutsätt-§ AL äratt
ningen för gemensamhetsanläggning få inrättasskallatt atten
fördelarna ekonomisk eller anläggningen övervägerartav annan av
de kostnader och olägenheter anläggningen medför. Eftersom detsom
i detta sammanhang inte fråga angelägna allmänna intressenär om

likvälAL lagstiftaren förenlig med 2 kap. i18 § RFansettsmen av
dess lydelse Bengtssons slutsats bagatellartadeär ingreppattnya mer

tillåtna fast de skerär enbart eller så ienbart enskiltgott som
intresse.

Gemensamhetsanläggningar kan inrättas för mängd olikaen
ändamål och kan säkert i likhet ifrågasättamed Bengtssonman om

möjligheterde till tvångsupplåtelser innehållerAL i alla lägensom
kan förenliga grundlagen.med När det gäller detvägar äranses
emellertid vår uppfattning dessa praktiskt alltid tillgodoseratt taget

intresseangeläget allmänt och detta i fall då till-även vägenett
godoser enstaka fastighets behov. Man kan i sammanhanget pekaen
på behovet fastigheten tillgänglig för social serviceär olikaattav av
slag, räddningstjänst m.m.

torde ligga utanför utredningsuppdragetDet innärmareatt
frågan förenlighetAL:s med grundlagen vi har utgå frånutan attom

riksdagenvad på demia punkt. blir dåYtterst detta fråga föransett en
tillämpande myndigheter vid tolkningen rekvisitet "uppenbarli-av

igen" 11 kap. 14 § RF.
Vi i följande avsnitt vissa huvudfrågor upphävandetar ettupp som
EVL aktualiserar. Vi vill emellertid gång understryka vadänav en

vi kunnat konstatera under arbetets gång, nämligen ochAL SFLatt
i huvudsak lämpade iär EVL de delar den lagen fortfaran-ersättaatt
tillämpas.de
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förrättningarInitiativrätten till4.2 som avser
enskilda vägar

fram1800-talet och början 1900-talet detUnder slutet växte ettavav
egentlig planläggning.tätortsbildningar någonantalstörre utan

vägförhållandena i dessaUtvecklingen skapade behov ordnaett attav
tillfredsställande ansågs då uteslutetDetsätt.tätorter attett

i de flesta fall landsbygdskommu-primärkommunerna, var renasom
vägfrågorna i fram-sig uppgiften ordna deskulle ta attner,

tätortsbildningarna.mindreväxande
därförlagstiftning enskilda valde1939 årsGenom vägarom man

uppgiften tillvarata detfå handlåta länsstyrelserna attatt om
utbyggnaden och underhålletintresset och ledaallmänna vägnätetav

befogenheten skapaLänsstyrelseni stadsplan.tätorter attutan gavs
inom visst geografiskttvångssammanslutningar fastigheter ettav

möjligheter detaljstyra verksamheten.relativtområde och attstora
tvingandeframgår motivet för be-till EVLförarbetenaAv att

förinte kunde sökas i betydelsei första handstämmelser Vägarnas
för framtidai betydelse densamfärdselnden allmänna vägnåtetsutan

i samhällsbildningen.bebyggelsen, dvs.fastighetsindelningen och
lämpligtbyggas och underhållas påmåste planläggas,Vägnätet ut ett

uppgift gynnadebedöma vadlänsstyrelsensoch detsätt att somvar
1939:250 47 och 51.i dess helhet,bebyggelsen se prop. s.

ii 3 kap. EVL skall dettasärskilda bestämmelsernaDe ses
förkännetecknas det länsstyrelsenperspektiv. 3 kap. äratt somav

förrättningräkning initiativ tillharintressets rättallmännadet att ta
vägförening. kap. har fungerat3 EVLbildandeför ettsomenav

harför väghållningsfrågor. Genom PBLplanläggningsinstrument
förändrats.länsstyrelsens rollförutsättningarna föremellertid

följer förvarmedhar planmonopol,Kommunerna ansvaretnumera
markanvändningen hjälpmedbebyggelseutvecklingen ochstyraatt av

gällerbestämmelser. även väg-och Kommunensplaner ansvar
på detaljplandet kravEnligt finnsfrågorna. 5 kap. 1 § 1 PBL att

iskallbebyggelse. Kommunenvid sammanhållenskall upprättas ny
huvudmamia-förställning till skalldetaljplanen ta svaravem som

initiativrätt enligt 3 kap.platser. Länsstyrelsensför allmännaskapet
övrigtansvarsfördelning iinte med denlängreEVL stämmer som

gäller.
i första hand kommunernai plangenomförandet detledSom ärett
initiativ till förrättningar.aktivaanledning ochhar taatt varasom

initiativ till alla slagsEnligt 18 § AL kan kommunerna ta gemensam-
enligt tredjeinitiativrätthetsanläggningar, medan länsstyrelsens

sådana gemensarnhetsan-paragraf begränsad tillistycket ärsamma
Visynpunkt.från allmänbetydelseläggningar störreär anseravsom



Allmän motivering88 sou 1996:46

AL:s regler bättre anpassade till den nuvarande plan- och bygg-äratt
lagstiftningen till utvecklingoch den skett i fråga länsstyrel-som om

uppgifter i övrigt.sens
förrättning tillkommerRätten påkalla för övrigt fler enligt 18 §att

enligtAL motsvarande bestämmelser i 3 kap. inteEVL. Det harän
framkommit något talar för initiativberättigadekretsen inteattsom av
skulle ändamålsenlig såvitt förrättningargäller förvara gemensam-
hetsanläggningar enskilda gäller enligtDetta vårvägar.som avser
uppfattning det fråga tätbebyggelse inte.elleräroavsett om om
Bestämmelserna för förrättningskostnader i 29 § ALansvaretom
jämförda kap. § risken förmed 6 2 FBL motverkar anlägg-att
ningsförrättningar initieras det finns skäl till det.utan att

Vi initiativrättden länsstyrelsen enligthar 18 §attanser som
tredje anläggningarstycket AL beträffande betydelse frånstörreav

tillräckligallmän synpunkt och det inte finns någon anledningär att
vidga initiativberättigade enligtkretsen AL EVL upphävs.att av om

anslutningsprincipeni4.3 Bör 3 kap. EVL

behållas

Anslutningsprincipen beträffande vägföreningar4.3.1

Anslutningsprincipen såvitt gäller vägföreningar bygger på dels en
omrádesavgränsning, obligatorisk anslutning. innebärdels Detta att
alla fastigheter inom geografisktbelägna bestämt områdeär ettsom

skyldiga ingå i vägföreningen. Tanken dettabakomär äratt att
inom tätbebyggda områden för alla fastig-betydelsevägnätet är av

heter inom området utfartsvägar förbindelseledereller mellansom
inomolika delar området. utbyggt enskilt medför vidareEtt vägnät

för alla fastigheter inom området, dessa användernytta oavsett om
inte, i sigeller utbyggnad och underhåll leder tillvägarna attgenom

värdestegring för fastigheterna.en
anslutningsprincipenFrågan enligt kap. bör3 EVL behållasom

inte tidigareeller har behandlats bl.a. väghållningsutredningen iav
bilagan EnskildaSOU 1987:26 bilagan 39-42. Manvägar, se s.

till ställninghänvisade då den 1969 års vägutredning tagit i be-som
enskild väghållning,tänkandet SOU 1977:12 Kommunal och

nämligen inte tillräckligt låta väsentlighets-det enbart ochatt attvar
frågan inrättandebåtnadsvillkoren enligt AL reglera om av en

bestämmelserna vägföreningsvägförening eller anknytaatt om en
betänkandeomfattning till plansituationen, sistnämnda 127.se s.

vägutredningensVäghållningsutredningen delade i huvudsak
till-regler i de flesta falluppfattning framhöll AL:satt varmen
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regleringräckligt effektiva för tillgodose behovetatt av en av
nybildadeenskilda För detta talade det låga antaletvägar. väg-

föreningar. Enligt väghållningsutredningen tillgodosåg reglerAL:s
lagreglering, särskilt inom fritidsområden medväl behovet av

enhetlig i de fall famtsbebyggelse och flesta där byggnadsplan
upprättad eller där förutsätta i sådan plan.vägar envar

emellertid förhållandena iblandUtredningen kunde inte utesluta att
obligatoriskt deltagande försådana det fanns fördelar med deattvar

ligger inom gemensamhetsanläggnings verksam-fastigheter som en
motsvarighet tillUtredningen föreslog därförhetsområde. att en

in i beteckningenvägföreningsinstitutet skulle föras AL under
inrättas inomområdesanläggning. Områdesanläggningar skulle ett

enskildområde för tillgodose behovbestämt väg störreatt ett avav
särskilda skäl förelåg.från allmän synpunkt, Detbetydelse om

villkorsprövningeni flertalet fall den nuvarandebetonades dock att
tillgodosåg fastighetssamverkanenligt fullt det behovAL ut av som

obligatoriskt bordeenskilda och deltagandeförelåg för de vägarna att
det förelåg starka skäl.förekomma endast när

väghållningsutredningen, påpekaVi vill för vår del, liksom att
vägföreningar nybildas. regler har fungeratendast få AL:snumera

tjugo år för i såväl glesbygd.i huvudsak väl i drygt vägar tätort som
försvinner skapasdubbla regelsystemen EVL upphävsOm de när

möjligheter till rationell hantering för de handläggandestörre en
begriplighet för fastighetsägarna.myndigheterna och Det ärstörre

inte starka vidmakthåller två parallellaangeläget skälutanatt man
inom förlåt AL.system, ramenvara

Vi vill framhålla den förstärkning egendoms-också medatt av
nyligen skett ändringar i §skyddet 2 kap. 18 RF,genomsom en

utgångspunktrimlig för lagstiftning fastighetssamverkan bör varaom
möjligt.ändamålet skall tillgodoses så lite tvångsinslagmedatt som

till förUtredningsarbetet bekräftat målen 1939har att, om man ser
lagstiftning, anslutningsprincipen enligt varitårs 3 kap. EVL har

myndig-effektiv. enkel tillämpa de handläggandeDen förär att
i fall inblandade eftersomheterna då fastigheterantal äräven ett stort

undviker avvägningar den individuella Områdesav-nyttan.man av
gränsningen medför nybildade inom vägföreningsom-fastigheteratt

givetvis ocksårådet automatiskt ansluts till vägföreningen, något som
för myndigheter.det enklare handläggandegör

samhällsbildningställas förutsättningarna förMot detta skall att
bebyggelseplanering otvivelaktigt förändrats sedan EVLharoch

mindre ochtillkom. handlar framväxtDet tätorterom av nyanumera
finns. Utbyggnadförtätning de redanutbyggnad och somavmer om

vägförenings områderelativt inomförtätning sker sällanoch utanen
Vid fastighetsbildningvanligare randområdet exploateras.det är att
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till vilka vägförenings-ställningdärför ändåmäste vägarta somman
iordningställandetfrågormed och hurskall utökasområdet avom

skall lösas.behövliga vägar
vidare medföra problemkanautomatiska medlemskapet närDet ett

vägföreningtill befintlig ochskall anslutasfastigheterfärre antal en
blir diskussionerväganslutning.vill Detnytillträdande hade en ny

förför kostnadernarättvist alla med ochhuruvida det ärär att svarar
intebrukargamla medlemmarnaanslutning. Desådan varaen

kostnader.sådanaintresserade delaattav
positiva effektenviss förtar deni månförhållandeEtt annat som

alltautomatik detfastigheter ansluts mednybildade är att trotsattav
jour medinitiativ häller sig ävägföreningarnakrävs egetatt

inteVägföreningarna underrättasfastighetsindelningen.iförändringar
intehellerfastighetsindelningen och de flestai ärändringarom
tillbidragförvaltning. dessutomsin Lämnassärskilt aktiva i

praktisk betydelse.automatiken inte såväghållningen, har stor
obligatorisk anslutning harOmrådesavgränsning med ansetts som

exploatering. Enskildasuccessiv vägarvid långsam ellerfördel enen
anläggningarutsträckning andrainte i ändock störreär numera

utvecklingendels medsambandlângtidsprojekt. harDetta mot
vanligtmed detområden, dels ärför mindredetaljplaner allt attatt

exploateringsavtal,särskildaexploateringvid upprättasdet som
nödvändiga byggs.till det vägnäteteffektivt attser

iAnslutningsprincipen AL4.3.2

gemensamhetsanläggning enligtför inrättandeUtgångspunkten enav
förindividuelladenDetsakägarna ärär överens. nyttanAL är att

iför deltagandegrundenfastighetvarje är gemensam-ensom
Även tvångsregler,finns emellertidenligt ALhetsanläggning. men

föruppfylldaenskilde måstetill skydd för denvissa villkor attvara
gemensamhetsanlägg-ibli skyldig deltaskallfastighetsägare att enen

ochopinionsvillkoretbåtnadsvillkoret,villkorning. Dessa är
väsentlighetsvillkoret.

Bátnadsvillkoret

gemensamhetsanläggning inrättas endastfårEnligt 6 § AL omen
olägenheterochde kostnaderanläggningen övervägerfördelarna av

alltså kravbåtnadsvillkor innebärmedför.anläggningen Detta ettsom
villkoretSyftet medanläggningen.uppnås medförbättringaratt

Någoninvesteringar.ofördelaktigasakägarnaskydda typär motatt
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kalkyl anläggningensöver lönsamhet måste därför Somgöras.av
fördel räknas varje förbättring möjligheterna använda deattav
fastigheter deltar i anläggningen. Hänsyn skall däremot intesom tas
till fastighetsägarens personliga intressen. I allmänhet ökarrent
fastighetsvärdena till följd sådana förbättringar Det ärav som avses.
emellertid ingen förutsättning förbättringen slår igenom påatt
fastighetsvärdet. Fördelar social för såväl fastighetsägarenaturav

hyresgäster eller andra brukare skall beaktas. I kalkylenssom
utgiftssida inräknas endast sådant belastar fastighetsägaren. Somsom
utgifter räknas inte bara kostnader för också arbete till följdutan av

Ävenutförande, underhåll drift.och förrättningskostnader och
fullföljdskostnader skall räknas in.

Opinionsvillkoret

syftetFör inrättamed gemensamhetsanläggning inteatt skallatt en
motverkas har det olämpligt inrätta sådan i stridansetts att moten en

allmän fastighetsägaropinion. 7 § AL innehåller opinionsvill-mer ett
kor innebär gemensamhetsanläggning inte får inrättasattsom en om
fastighetsägarna och hyresgästerna i de fastigheter skall deltasom

allmänt sig åtgärdenmotsätter och har beaktansvärda skäl förmera
det. Vid opinionsprövningen skall deras mening beaktas harsom

anläggningen.störst I 7 § andra stycket föreskrivsnytta undan-av ett
från opinionsvillkoret behovettag gemensamhetsanläggningom av en

synnerligen angeläget.är Ytterst det detär allmänna intresset av en
ändamålsenlig markanvändning motiverar detta undantag,som prop
1973: 160 193. Det kan bli aktuellt tillämpa undantagsbe-atts.
stämmelsen i fråga gemensamhetsanläggning förutsattärom en som
i plan eller har samband saneringsföretag.med Planmyndig-som
hetens uppfattning i fråga behovet anläggningen bör tillmätasom av

och, regel, avgörande betydelse.stor som

Väsentlighetsvillkoret

Väsentlighetsvillkoret enligt 5 § AL innebär att en gemensam-
hetsinläggning inte inrättasfår för fastighet sådan för vilkenänannan
det väsentligär betydelse ha del i anläggningen. Med väsentligattav
betydelse förstås det avgörande i princip bör detatt vara om
föreligger påtagligt behov för fastigheten ha tillgång till denett attav
nyttighet gemensamhetsanläggningen 1973:160som avser, se prop s.
151 och 152. nyttighetenKan inte med fördel för fastig-samma
hetsägaren tillgodoses med anläggning bör det räcka medseparaten
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föreligga.skallsådant behovfördettakonstatera ettattatt anses
sannolikt denfastighetsägaren kan göraEndast att separataom

finns ekonomis-och detfördelaktigare för honomanläggningen är att
förutsättningar fastigheten lämnasbörrättsligatekniska ochka,

första stycket ALgemensamhetsanläggningen. Enligt 16 §utanför
väsentlighetsvillkoretanslutningmedgefastighetsägarenkan atttrots

inte uppfyllt.är

intressenallmännaBeaktandet4.3.3 av

möjlighetanslutningobligatoriskOmrâdesavgränsning med geanses
vad AL:sintressenutsträckning beakta allmänna äni störreatt
emellertidframhållits finns detanslutningsprincip Somgör. nyss

tvâmellan deskillnadenpraktiken tordei Itvängsinslag AL.även
omrâdesavgränsningen försärskilt Närinte stor.systemen envara

fastig-bedömningiligger allmänhetvägförening skall göras aven
vidför demia. Omvänttill grund görsindividuellaheternas nytta en

båtnadsavgränsning underlaganläggningsförrättning normalt somen
varvid anläggningenindividuellabedömning denför nyttan,aven

liggerfastigheterväsentlig beydelse för de somanses vara av
depåpekasbör ocksåbâtnadsgränsen. Detinnanför att genom

tillkomsten PBL, hari samband medgjordes i ALändringar avsom
prövningenallmänna intressen vidmöjligheten beaktaatt gemen-av

de allmämtaSärskilt dettasanthetsanläggningar gällerökat. om
prövningenVii planer.kommit till uttryckintressena har av

sociala bätnaden.till denbåtnadsvillkoret hänsynskall större tas
tvångsreglernastarkafinns hurolika uppfattningarnaDe som om
i hurskillnaderhuvudsakligen påsigi bör baserarAL synen omvara

uppfattning börEnligttillämpas.väsentlighetsvillkoret bör en
plansituationer tillämpasi vissa sättväsentlighetsvillkoret ett som

detaljplanenvilket innebäranslutning,obligatoriskliknar att ges
väsentlighetsvillkoret. Detbedömningenvidpresumtionsverkan av

isamhällsnyttan störreuppfattningen vägnätetocksåfinns att av
villkor så intei bedömningen dettainutsträckning bör attvägas av

skäletdetutesluten enbarttvângsanslutning skall attt.ex. enavanses
tillutfart allmän väg.fastighet har

ikonstaterasuppfattningen kanförstnämndaBeträffande den att
kommit framplanmyndigheternavadformellt,intepraktiken, änom

Omväsentlighetsvillkoret.prövningentill i gradhög styr av
fastigheterantalväsentlig försådananläggningen att ettansessom

gårgemensamhetsanläggning,löstasina problemskall få genom en
fingraderingnågonundantagsvis göraintei praktiken ändet attannat

Vi villenskilda fastigheterna.beträffande deväsentlighetsvillkoretav
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peka på på vad väsentlig betydelseär iatt rättspraxissynen som av
Övidgats.har Ett frånavgörande Svea hovrätt 2241/90, 1992-06-

Älmsta23 gäller anläggningsförrättning i belyser frågeställ-som
ningen det möjligtär använda AL:s regler likaväl 3 kap.attom som
EVL för inrätta gemensamhetsanläggning föratt enskildastoren

i samhälle.vägar Hovrätten har, negativ opinion,ett funnittrots en
behovet samla förvaltningen de enskildaatt att ivägarnaav av en

Öanläggning synnerligen angeläget. HD 2756/92 1995-03-09var
beviljade inte prövningstillstånd.

förhållandetDet fastighet har utfart allmän innebäratt vägmoten
inte nödvändigtvis de ingår ivägar gemensamhetsanlägg-att som

Ävenningen inte väsentligär betydelse för fastigheten. för denav
fastigheten kan finnasdet påtagligt behov anläggningen förett attav
smidigt nå i ellertätorten allmänt.ex. centrum Detväg.en aman
kan vidare förutses frågan utfartsförbud allmänatt vägmotom av
trañksäkerhetsskäl kommer aktualiseras vid ombyggnad denatt av
allmänna och kanskevägen också till följd trañkökning.av

Möjligheten till sektionsindelning gör medäven AL:s anslut-att
ningsprincip kan gemensamhetsanläggningar inrättas flexibeltett

så inomsätt omrâdetvägarna har förbindelse med varandraatt även
behovet kommunikation mellan ivägarna normala fall inte ärom av

UÖse Göta hovrätt, avd. 3015, 1992-09-29.stort

4.3.4 Slutsatser

Vi de allmänna intressena i tillräcklig utsträckningatt äranser
tillgodosedda anslutningsprincipen i AL. Väsentlighetsvillko-genom

knappastutgör något reellt hinder för inrättaret nödvändigaatt
Ävengemensarnhetsanläggningar avseende intevägar. heltom man

kan bortse från de svårigheter förenadekan med pröv-som vara
ningen varje fastighets individuella väganläggningnyttaav av en

enligtöverväger vår uppfattning de förenklingsmöjligheter detsom
innebär ha endast anslutningsprincip. Vårt förslagatt alltsåär atten
nuvarande anslutningsprinciper i AL lämnas oförändrade.

Utan med områdesavgränsningen går det intesystemet haatt
automatiskt verkande regler anslutning vid ändringar i fastig-om
hetsindelningen, vilket innebär viss nackdel. Vi återkommer tillen

idetta samband med våra överväganden ändrade förhållandenom
avsnitt 4.5.
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kostnadsfördelningsprincipeni 3 kap.Bör4.4

inomför enskildabehållasEVL vägar
områdentätbebyggda

beträffandekostnadsfördelningPrincipen för4.4.1

vägföreningar

fastigheternaskostnaderna normalt eftervägföreningar fördelasI
påverkasalltså rörliga detaxeringsvärden. Andelstalen är attgenom

undantagsregel, tänktändringar i taxeringsvärdena. En är attsomav
taxeringsvärdena medrestriktivt, medgeranvändas ersättsatt en

kostnaderna.lämpligare fördelningden innebär en avnorm omamian
förhållanden medtillämpas under växlandemåste kunnaNormen

inom området,fastighetsindelningen och bebyggelsenavseende
automatiskt verkande.dvs. den skall vara

bakgrundkostnadsfördelning utformatsför harReglerna attmot av
vägförening ifastigheter i ochingår antaldet regel stortett ensom

förrättningsförfarandet.upprepning För-avsikt undvika ständigatt av
ansågs i förarbetenavanliga i § EVLdelning enligt den regeln 11

tillämpa på grundalltför svår1938:23 117SOU attatt avvaras.
fastigheterna använderomfattninguppskattningen den somav

spelarosäkeLTrafikintensitetenskulle blivägnätet storannars ensom
betydelse iintemåttstock för haroll ettnyttan anses sammasom

nödvändigsamhälle eftersom därtätbebebyggt ärvägnätet en
vilkensamhällsbildningen, och iförutsättning för oavsett om

fastighetens räkning. Vägnätetutsträckning trafikeras förvägarna
fastigheter inomvärdehöjning för allamedföra allmänanses en

kostnadsfördelningenTankarna bakomvägföreningsomrâdet. är
anslutningsprincipen. Till detta kandesamma bakomsåledes som

imedverkar till ståvärdestegringdenläggas vägnätet antasatt som
fastigheternas värden huvud ochproportion tillnågorlunda över taget

regelmässigtintresset kräverbakomliggande allmännadet attatt man
till betalningsförmâgankostnadsfördelningen hänsynvid äntar mer

Fastigheternasverksamheten.varje enskild hartill den nytta avsom
i enlighet med deinverkabärkraft borde få kunnaekonomiska

bidrag tillfastighetersgodtagits det gällerprinciper närsom
1939:250 116.ändamålkommunala prop. s.

förtaxeringsvärdetanvändsvägföreningarde flestaI som norm
utnyttjatsavvikelsermöjligheten tillgenerellt harandelstalen och sett
har dockUtredningsarbetetförutsatte.förarbetenarestriktivtså som

alltidvissa användsskillnader. länregionala Ifinnsvisat detatt
bestämmerdetförekommeri läntaxeringsvärdena, andra att enman

användningen. Somberäknadedenandelstalengrund för t.ex.annan
ivägföreningarovanligtintedet ärexempel kan attnämnas att
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Göteborgs och Bohus län använder fasta andelstal. När fasta andelstal
används innebär det ofta andelstalet lika för samtligasättsatt
fastigheter i vägföreningen. Det förekommer också fasta andelstalatt
för småhus baserar sig fastighetens användningssätt, fritids- eller
perrnanentboende. En metod används grunden förär attannan som
beräkning andelstalen bestäms utifrån sammanvägning medav en en
fast del i botten ioch övrigt rörlig del har anknytning tillen som
taxeringsvärdet. Ett exempel kan 80 kostnadernaatt procentvara av
för föreningens väghållning fördelas lika mellan fastigheterna. Detta

grundandelarna. Resterandeutgör 20 kostnaderna fördelasprocent av
efter fastigheternas taxeringsvärden. inteFör proportionen mellanatt
den fasta och den rörliga delen skall inflationändras grund ochav
höjda taxeringsvärden kan grundandelen beräknas med utgångspunkt
i genomsnittliga taxeringsvärdet.det Hur bra sådanen samman-
vägning fungerar beror på förhållandet mellan den fasta och den
rörliga delen. Det går dessvärre knappast dra några generellaatt
slutsatser måste till omständigheterna i detutan normen anpassas
enskilda fallet.

använda taxeringsvärdetAtt för andelstalsom norm anses som
relativt enkelt. Taxeringsvärdet räknas Skattemyndigheten ochut av

i principkan användas direkt vidare bearbetning. taxerings-Medutan
värdet huvudregel blir förrättningskostnaderna vid bildandetsom av

anläggning lägre grunderna för fördelningän skall bestämmasen om
vid förrättningen. När sådana ändrade förhållanden inträffar som
påverkar taxeringsvärdet sker automatisk anpassningen av an-
delstalen, obebyggd fastighet blir bebyggd.Taxeringsvär-t.ex. om en
det för småhus påverkas andra faktoreräven storlek,ett t.ex.av

Ävenålder och standard. fastigheterna i område uppfattasettom som
likvärdiga fastighetsägarna spännvidden taxeringsvärde-påär storav

Det är mycket utbredd uppfattning för närvarande attna. en
taxeringsvärdena i alltför utsträckning hänsyn till åldernstor tar
bebyggelsen. Nybyggda mindre pennanentbostäder kan få dubbelt så

vägavgifterhöga den äldre bebyggelsen och detta upplevs intesom
rättvist. Beträffande byggnadens blir följdenstandard attsom

ändringar i taxeringsvärdet beror köksinredning, helkaklatsom ny
badrum får genomslag i kostnadsfördelningen i vägföreningen.osv.

Taxeringsvärdena kan andra iorsaka skevheter kostnads-även
fördelningen. ofta förbisett iEtt problem vägföreningarna är att
taxeringsenheten kan fastighetden eller den delstörre änvara av
fastigheten ingår i vägföreningen och för detta förhållande görssom
det långt ifrån alltid nödvändiga justeringar.

Kritiska riktassynpunkter också fastighet har utfartmot att en som
till allmän enligt rättspraxis inte få sitt jämkat.kan andelstalväg

praxisDenna har stöd i uttalande i förarbetena 1939:250prop.ett
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mellanvanligen inte behövdenågon skillnad göras118 t.ex.atts.
i vägföreningen.övriga fastighetervid ochfastigheter allmän väg

kostnadsfördelning i ALPrincipen för4.4.2

kostnadsfördelning för anlägg-skiljer påanläggningslagenI man
drift. Grunderna förunderhåll ochför dessningens utförande och

principienligt § första stycketskall 15anläggningens utförande
tillskäligt hänsyn främst denmedefter vad ärbestämmas nyttasom

fastighets denanläggningen. Medfastigheten har nytta avsesav
minskadfastigheten medanläggningen innebär förvärdehöjning som

förkostnaderfullföljdskostnader, göraenskilda attt.ex. en ny
anpassningsförlusteroch prop.omställningskostnaderväganslutning,

i fördelasandelstalen 3 kap. EVLTill skillnad från154.1601973: s.
anläggningsförrättningvidandelstal bestämsefterkostnaderna som

fasta andelstal.beslut, s.k.inte förändras änoch nyttannat genom
Fördelnings-förhållanden.vid ändradeframför alltbetydelseharDet

inte såfastigheterantalet anslutna ärfråni utgårgrunden AL stortatt
innebär det krävsförändringarinte ofta skerdetoch att enatt som

andelstalen.bestämmaförrättning för attny
med enkelmöjligt bestämmadetflesta fallde ärI nyttanatt en

tillhänsynfördock lämnatshar öppenbåtnadskalkyl. Dörren taatt
Bedömningen kanfastställasvårtdetandra faktorer ärnär nyttan.att

anläggning faktiskt användsutsträckningi vilkenbaserast.ex. en
blir det frågafalletanvändningen. detIberäknadedeneller senare

förhindrar i ochdrift.utförande och Ingetförandelstalsammaom
användsförrättningenvidgälldetaxeringsvärdensig de somatt som

rättvisandeanläggningen på sätti fallde ettnyttan ansesavnorm
användningenpåpekasskall dockDetdessa. attmot avsvara

Olikafasta.andelstalen ärinte innebärtaxeringsvärdet än attannat
vilkenberoende påtillämpasbestämningförmetoder nyttanav

frågadet ärvägtyp om.
enligtunderhåll skall 15 §drift ochanläggningensförKostnaderna

skäligt medefter vad äri princip bestämmasALandra stycket som
fastigheterna beräknasomfattning i vilkentill denfrämsthänsyn

Även alltsåfinns detdriftkostnadernaföranläggningen.använda
användningen.beräknadedenfaktorerbeakta andra änattutrymme
användningenberäknadedenbestämmavanligaste metodenDen att

tonkilometenne-kallasvåglängden, denochtrafikmängdenutgår från
multipliceras meditrafikmängdeninnebärMetodentoden. tonatt

efterTrafikrnängden bestämsi kilometer.uttrycktvåglängden
interna jord-fritidsbostad,perrnanentbostad,förschablonvärden

från jordbrukföretagsutfartbrukstransporter, osv.
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vanligenenligttillämpas ALför andelstalDe tarsomnormer
finns nyttoaspektentill den tradition platsen ävenhänsyn omsom

trafikbelastningentilli hänsyn näralltid ligger botten. Det stortas
såsom daghem ochfastigheter,för kommunalaandelstalen sportan-

den beräknadeochläggningar, skall bestämmas. När nyttan an-
förhållandenstadigvarandeskall endastvändningen bestäms som

sitt ändamål beaktas.utnyttj ande förmed fastighetenshänger samman
sektionsindelning. uppfattas oftatill Detfinns möjlighet s.k.ALI

utbyggnadenbekostatorättvist fastighetsägare redanatt avsomsom
andra hardelta i utbyggnadenskall behöva vägarsitt vägnät somav

nödvändigtdetvägföreningar harstandard. Ilägre ansett varaman
upprustning sker.ivissa tills vidare avvaktanutesluta vägar attatt

varieras.andelstalensektionsindelning kanmöjligheten tillGenom
tillspecialmotiveringenvisserligen ianfördeDepartementschefen

sektionsindelningansåg218 han1973:160§15 prop. attatt ens.
komplikatio-tillminst hänsyn deundvikas inte medi börallmänhet

det gälleruppkomma. Närförvaltningen kanfrågai somomner
dåpraktiken förekomma falli kandetanfördes dockvägföretag att

fastighet ellernödvändigtrimligt ellerframstårdet attt.o.m. ensom
vissför delbyggandetfastigheter svarar av enensammagrupp aven

anläggningen.i driftensamtliga delanläggningen medan tar avav
underhållanläggningsförrättning dels anläggande ochOm avavseren
vissa redanunderhållianspråktagande ochdelsochvissa vägar av

dekostnadsfördelning förutsättaskäligkanbyggda attvägar somen
för denanläggningen får störredenhar störst nytta svaranyaav

statsbidragdåfallanläggningskostnaden. Ett kandelen annat varaav
anläggning.visstill delutgår enav

stabilt det har denandelstalmed fastaSystemet som menanses
ändringarfastighetsindelningen ochiförändringarnackdelen attstora

blir inaktuellaandelstalenanvändningeller dessi bebyggelsen gör att
rättvisa.förmåste reglerasoch att varaom

överväganden taxeringsvärdenaangående4.4.3 som
andelstal

Även liten irelativtväghållningenskild ärförkostnaden settom
grunden förviktigtdetfastighetsskattenjämförelse med är attt.ex.

rättvisaavvägning mellanlämpligpåkostnadsfördelningen bygger en
med enskildrisk förfinns detenkelhet. Annarsoch systemetatt

finns faktorerdetVi kan konstateraväghållning inte fungerar. att
förändring-avgiftsuttag, såvälutveckling ökadeförtalar motensom

upprustningsbehov. Enackumuleradebidragsgivningeni somarna
vid planlägg-hos kommunernatendensenfaktormotverkande är att
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förgemensamhetsanläggningarstandardkravenningen sänka
kanvägföreningar närmastantalfinnsdagIvägar. stortett som

passiva ochvägföreningar ärDessahalvkommunala.betecknas som
skyldigheter.rättigheter ochbärareenbartfungerar nästan avsom

detengageradeblir närfastighetsägarnavisarErfarenheterna att mer
avgiftsuttagetellervägföreningarnai närutdebiteraaktuelltblir att

sannoliktförvaltningbehovetdärför pekaVi villökar. att av
blikostnadsfördelningen kommer ännuochöka attkommer enattatt

fråga.viktigare
principen förtill fråganställningtagitutredningar harTidigare om

1281977: 12SOUVägutredningen föreslogkostnadsfördelningen. s.
jämkningarvissamedkostnadsfördelning motsvara-129och somen

vägföreningarförAndelstalenvägföreningar.förnuvarandede den
demiagrund.rättvis Inomochskäligefterbestämmasskulle ram
automatiskmedgerfördelningsgrundenlämpligasteskulle den ensom

enskilt fall.varjeväljas iförhållandenväxlandeundertillämpning
bestämdafastigheternasskulle tax-inget senastBestämdes annat

andelstal.användaseringsvärden som
det5049 och1987:26ansåg SOUVäghållningsutredningen atts.
be-AL:stillämpaolägenheternämnvärdanågrainnebar attinte
be-inom tätareenskildaför vägar ävenandelstalfastastämmelser om

utgjordeemellertid för vägarföreslogUtredningenbyggelse. att som
ochkostnadsuttagbestämmelsernaskulleområdesanläggningar om

vägföreningar.förgällerefter detandelstal utformas system som
fördelnings-normalttaxeringsvärdet utgöraskulleutredningenEnligt

medområdesanläggningideltarfastigheterdegrund för menensom
fallenskilt avgöravarjeiförrättningsmyndighetenförmöjlighet att

lämpligasteden normen.
grund-för detegentligt beläggnågotinte finnsdetVi attanser

värdeökningen äri betydelsenantagandetläggande nyttanatt
stödlikafinnastordetaxeringsvärdena. Det stortproportionell mot
medvärdefastighetsvarjeväganläggningen ökarantagandetför att

fördelningtankendetverketsjälvabelopp. I ärlikaungefär omstort
ocksådetlåtslagit igenom,harbärkraft attekonomiskefter varasom

Vitaxeringsvärdena.använda attpraktisktvarithar anseratt
fungerabörgemensamhetanläggning inteikostnadsfördelningen en

grunden förteoretiskaförsvinner den attDärmedskatt.som en
andelstalen.förtaxeringsvärdenaanvända som norm

motiveratskäl kanandraändå attdå detFrågan är ansesavom
harexploateringsomrâdentaxeringsvärdena Föranvända stora som

industrier ochsmåhus,fastighetssammansättningblandad aven
taxeringsvärdenaanvändningeninnebärfastigheterövriga av

andelstalfårautomatisktfastigheternytillkommande ettvisserligen att
bärkraftenekonomiskaeller dennågon bra mätare nyttan ensavmen
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taxeringsvärdetär sällan under dessa förhållanden. Industrifastigheter
kan arbetsplatser ha låga taxeringsvärden. Fastigheterstoravara men

bedriver särskild näringsverksamhet buss- eller taxirörelset.ex.som
kan ha större vägarna vad taxeringsvärdenaännytta motsvarar.av
Ett problem taxeringsvärdetär för kommunens fastigheterannat att
i allmänhet inte jämförbaraär med andra fastigheter. Normalt alstrar
de trafik andra fastigheterän och huvudöver intetagetmer tar
taxeringsvärdena hänsyn till fastighet grund näringsverk-att en av
samhet kan alstra och trafik. En svaghet förärtyngre attmer annan
fastigheter saknar taxeringsvärde, skolor och daghem,t.ex.som
måste särskilda andelstal ändå bestämmas. Dessa andelstal bör helst
bestämmas så de följer framtida förändringar i taxeringsvärdeni-att
vân, krävs det beslut ändring inträffar.närett nyttannars

Införandet rullande fastighetstaxeringar kommer dessutomav
innebära blirdet administrativt krångligare taxerings-användaatt att
värdet Tidigareandelstal. skedde fastighetstaxeringarnasom var
femte år och det också med detta intervall andelstalenvar som
ändrades. I fortsättningen kommer bevakning andelstalen harav om
ändrats behöva varje år.görasatt

Principerna för kostnadsfördelning i AL naturliga från teoretiskaär
utgångspunkter. typiskaI småhusområden såsom områden med
fritidsbebyggelse eller pennanentbebyggelse enfamiljshus detärav
vanligt majoriteten vill ha fasta och lika kostnadsfördelning föratt
samtliga fastigheter. Utredningsarbetet har bekräftat inga störreatt
olägenheter uppstår sådana andelstal tillämpatsnär för enskilda vägar
inom bebyggelse. många falltätare I har dessa upplevts som mer
rättvisa andelstal sigbaserar påän taxeringsvärden. Fasta ochsom
lika andelstal administrativaenklare rutiner, samtliga fastigheterger
kan debiteras och belopp.ett samma

I skulle det itätorter princip tänkbart vid inrättandevara av en
gemensamhetsanläggning för utgångspunktvägar att ta attsom

lika för fastighetervägnätet samtliga ingår istor nyttager som
väganläggningen, i varje fall fastigheterna ungefär likaär storaom
och har likartad användning. Detta för presumtiontalar skulleatt en
kunna införas andelstalet skall lika. flera fallI skulle detattom vara

använda och andelstal för såväl utförande drift.att ett samma som
Det problem finns med tillkommer kan lösasvägarsom som genom
den möjlighet till sektionsindelning finns. En presumtionsom
kommer dock sannolikt innebära mångaså undantagsfall denatt att
blir tämligen betydelselös. Vi därför den individuella pröv-attanser
ningen bör behållas.

Är bebyggelsen differentierad måste hänsyn till dessa för-tas
hållanden andelstalen bestäms. intenär Det går bortse från detatt att
föreligger skillnader mellan uppskatta eller användningen iatt nytta
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samfällighetoch ifå fastigheteringårdetsamfällighet där storenen
förra falleti detsjälvklart lättareområde. Det ärtätbebebyggtinom

trafikmängd. Ivåglängd ochmed hjälpbestämma t.ex.nyttanatt av
beräkningarindividuellasvårt göraområde kantätbebyggt attett vara

trafik ochmängdvilkenochvägsträckorellervilka vägar avav
Vi dock ävenfastighet alstrar.varje enskild attvilken ansertyp som

bestämmasandelstaletfinns kanmetoderförenklademed de som
i medkostnadsfördelningsprincipen AL änmedsättnyanseratett mer

anledningmening finns detEnligt vårtaxeringsvärdena. atthjälp av
uppnåbildandet förkostnadsfördelningen vid etttid på attnedlägga

förbetydelsevilket hardelägarna,hoshar storresultat acceptanssom
framtiden.ifungeraförvaltningen kommerhur att

relativtfinnsdetkonstaterat stortutredningsarbeteti ettVi har att
särskiltförhållanden,vid ändradeförrättningar"köpmotstånd" mot

fungerandeVi medvetna systemfritidshusområden. äri att ettom
omprövningsför-till behovkopplatför starktinte bör ett avvara

sig ha rådvill ellerintesamfälligheterna atträttningar. Om anser
underlåterrisken definnsförrättningskostnaderna attattbetala

Följdeninträffar.förhållandenändradeandelstalenajourhålla trots att
rättvisaminskadelleröverenskommelseroregistreradebli flerkan

kostnadsfördelningen.vid
vidsärskilt beslutdet krävsandelstalmed fasta gör ettSystemet att

överenskommelseellerenligt 35 §omprövningsförrättning att enen
Även taxerings-skall ändras.andelstalenenligt §43träffas omom

finnsvi detsärskildbehållas attinte börvärdet ansernormsom
automatikviss närmedpåverkasandelstalenlåtabehov attav

generellhittainträffar. Attförhållandenändrade nonn,annanen
resultaträttvisandetaxeringsvärdet,motsvarande ett ansersom ger

avsnitt 4.5.fråga itill dennaVi återkommersvårt.vi vara

Slutsatser4.4.4

liksombörområdentätbebyggdaienskildaförAndelstal vägar
nyttoprincipenligt dengemensamhetsanläggningar bestämmasövriga

intebörTaxeringsvärdenapå.i byggerkostnadsfördelningen ALsom
finnsinte hellerdetViandelstalen.förbehållas attansernormsom

andelstalensärskild förinförabehov somatt normett annanenav
påavseendemedförhållandenväxlandeundertillämpasskall kunna

börområdet. Däremotinombebyggelsenochfastighetsindelningen
såinförasandelstalenändra attsättmöjlighetervissa annatatt

avseende påmedförhållandenändradeflexiblareblir närsystemet
inträffar.användningssättbebyggelsens
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Ändrade förhållanden4.5

synpunkterInledande4.5.1

enligt ellergemensamhetsanläggning EVLFörutsättningarna för en
fastighetsindel-kanSålundainrättades.denändrats sedankan haAL

användningssätt, närfastighetsliksom t.ex.ändratsningen ha en
industriellellerpennanentboende närtillövergårfritidsboende

bostadsområden kanjordbruksdrift inrättas. Nyaellerverksamhet
önskemålmedgemensamhetsanläggningenanslutning tilllitillkomma

naturligtvis hakanintressenterdeltagande. Nyaboendefrån de om
i frågainrättad,skallanläggningenhur t.ex.kravandra omvara

standard.anläggningens
anpassningALenligt såväl EVL ärHuvudregeln att av ensom
förrättning. Förkräverförhållandentill ändradeanläggning ny

innebärregleringsärskildemellertidfinnsvägföreningar ensomen
Nybildadefastighetsindelning.ändradtillanpassningautomatisk

automatiskt tillanslutsområdevägföreningensinomfastigheter
i 76 § EVLhuvudregeln ärenligtandelstalenföreningen. Och om

förhållandenändradesådanamedförtaxeringsvärdena,tillknutna
andelstalenautomatiskttaxeringsvärdetisig attavspeglarsom

särskildEVLförsta stycketenligt 85 §gäller attövrigtIändras. en
vidi allmänhetförhållanden,vid ändradeomprövning kan ske en ny

utredning kanomfattandenågoninte krävsdetOmförrättning.
förrättning.fråganlänsstyrelsen avgöra utan

tidigareÄven vadändringmöjlighet tillfinnsenligt AL somav
iändringarVidinträtt.förhållanden harändradebestämts om

automatik. Omvissmedändringarsådanaskerfastighetsindelningen
sammanläggsgemensamhetsanläggningiingårfastighet ensomen

andelstaletALenligt 41 § auto-fastighet kommermed annanen
tidigareDenfastigheten.nybildadeöverföras denmatiskt att

denövergårdelägareövrigaskyldigheterfastighetens mot
träffaALenligt 43 §delägarnaVidare kanfastigheten.nybildade

skall god-överenskommelsesådani Ensaken.överenskommelse
verkandåfårochlantmäterimyndighetenkännas somsammaav

detbara ärGodkännande får lämnasförrättning.vidbeslut omen ny
fimisövrigtIstrider AL.inteöverenskommelsen motuppenbart att

anslutamöjligheterlagligainganärvarandeför att t.ex.enligt AL en
förrättning.efterandelstal änändrafastighet eller annat en nyny

för-ändradedeendastomprövning skekanEnligt § AL35 om
vid denelleranläggningsfråganväsentligt inverkarhållandena om
efterfårfrågan omprövasförrättningen bestämtsursprungliga att en

behovklartframkommitfallidet etttid ellerviss avannatom
iändringsådanbeslutasfår inteomprövningVidomprövning. om
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väsentlig uppkommer från allmän ellerolägenhetdelägarkretsen att
enskild synpunkt.

förhållanden i vissa fall beaktasautomatik vilken ändrademedDen
funktion verksamhetsom-till del hurenligt kap. EVL3 är stor aven

enligt Vi i föregåendeden lagen. har detråde och andelstal bestämts
intagit ståndpunkten några motsvarandeavsnitt och 4.4 den4.3 att

i emellertid utbreddinte föras in AL. Detregler bör är en upp-
förändringsbe-i avsedda klarafattning de regler AL är attatt avsom

anpassningartillräckliga. Mångapraktiken inte deihov är somav
inteförhållanden kommertill följd ändradeskulle behöva göras av

detErfarenhetsmässigt förrättningskostnadema störstatill stånd. utgör
blikanomprövningar. Resultateti för sig befogadehindret ochmot

fastighetsägarna ellerorättvisa mellantiden uppkommermeddetatt
avviker frånprivata lösningartillgriper olika formeratt somavman

inte skulledärför detbörförrättningsbesluten. Det övervägas om
vadenklareändrade förhållanden sätt änkunna möta ettatt

enligtfallet AL.för närvarande ärsom

andelstalAnpassning4.5.2 av

i förväg bestämdbygger påanpassning andelstalenAutomatisk enav
förhållanden med avseendevid växlandetillämpaskannorm som

automatisk anpassningBehovetfastighetsindelning och bebyggelse. av
i tätbebyggdaenskilda tordeför störstandelstalen vägar varaav

fastigheter med heterogenantalområden med stortett samman-
eller vidåldersstruktursmåhusområden med blandadsättning, it.ex.

vidare finnasområdet kanflerfamiljshus. Iblandning ochav en-
handelsändamålindustri- ellerförfastigheter användsinsprängda som

området.skogsskiften ismå yttergränseneller av
inte någontaxeringsvärdetavsnitt 4.4viSom redan konstaterat är
vi föreslårbeskrivna ochi fall depåbra värdemätare nyttan som

för andelstalen. Detavskaffas ärtaxeringsvärdetdärför att normsom
meddels verkarsvårt finna någonemellertid att amian norm som

rättvis alla. Gerenkel ochuppfattasautomatik, dels manavsom
komplice-mindreautomatik, blir dock fråganfullpåavkall kravet

exempelför andelstal. Somvissapraktiken användsrad. I normer
fastigheter höjs frånför obebyggdaandelstaletkan t.ex.nämnas att

Enligtbebyggd.fastigheten blirår dåtill fr.o.m. det0,3 1 en
klassificerasvid vägförrättningaranvändsmodell oftaliknande som

varje användnings-användningssätt.till Förfastigheterna med hänsyn
fritidsbostäder,perrnanentbostäder,förolika normtalbestämssätt

kombinerat medNormtaletskogsfastigheter.jordbruks- enresp.
olikaför för-finns alltså modellerandelstalet. Detvåglängd ger
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hållanden visat sig fungerahar bra och har hosstor acceptanssom
delägarna.

tidigare förrättningskostnadernaSom påpekades detutgör största
hindret i för sig befogade omprövningar tilloch kommermot att

inte vår uppgift dessa kostnaderstånd. Det kanär prövaatt om
Vi emellertid förrättningarsänkas. det önskvärtäratt attanser

undviks i enkla fall.
vid förrättningen funktion fleraandelstal bestämsDe är en avsom
tidigare anfört finns olika förolika förhållanden. Som modeller

förhållandenahur andelstalen skall bestämmas beroende hur
sig i enskilda fallet. Ofta möjligt vidgestaltar det detär att en

för fastighetanläggningsförrättning konstatera hur andelstalet skallen
viduppförs obebyggd ellerändras husnär tomtt.ex. ett en

iövergång från fritidsboende till åretruntboende. Om det redan
anläggningsbeslutet föreskrifter vilket andelstal skallsomges om

inte hindervisst kan någotgälla förhållandena ändras på sätt seom
inträffar, samfälligheten får möjlighetförändringennär attmot att,

någon omprövningsförrättning behöverfatta i sakenbeslut utan att
hållas.

skisserade måste bygga på det skallmodell denEn att varasom
till fastighetens användningssättförändringar anknutnafråga om

vidare frågaägarförhållande. måsteoberoende Det vara omav
anläggningenförändringar. bör gällastadigvarande Dessutom att

delägarförvaltningsamfällighetsförening; vid tordeförvaltas av en
bli Befogenheten förhållandenaaktuell.frågan knappast prövaatt om

i anläggningsbeslutet och detpå detändratshar sätt angessom
följaktligen tillkomma styrelsenskall ändras, börtidigare andelstalet

Ändringen genomförs dåsamfällighetsföreningen.för attgenom
debiterings-tillämpar andelstalet vid upprättandetstyrelsen det avnya

längden.
denandelstalet fyllerStyrelsens beslut det närmastom nya

funnitpublicitet styrelsenfunktionen därigenom kan attattatt ges
anläggningsbeslutet.iändrats detförhållandena sätt som anges

fastighetsägare och lant-Styrelsen bör därför underrätta berörda
registrering beslutet hosmäterimyndigheten beslutet. Genom avom

fastigheten, fåspekulanterintressenter,myndigheten kan t.ex.
tillämpas vidupplysning ändrat andelstal kommer nästaattatt ettom

anledningemellertid inte tillräcklig medgefinnsuttaxering. Det att
risk tillämp-då finns föreftersom detbeslutet får överklagas, attatt

missnöjd med detfördröjs.ningen det andelstalet Den ärsomav nya
uttaxeringen bör iändradeden därav föranleddaandelstalet ochnya

enligtfastighetsdomstolenföreningen hosstället få väcka talan mot
någongällerdvs. när är46§ SFL, sätt annarssamma som

uttaxering.missnöjd med
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enlighetbestämmelser imedkompletterasVi föreslår 24 § ALatt
underrättelseskyldig-Följdändringar styrelsensanförda.med det om

och 39 § SFL.i 45 § ALbehöverhet göras

användningtillfälligt ökadSlitageersättning vid4.5.3

vägförening elleriingårfastighetförekommerDet att ensom enen
tillfälligtför har behovgemensamhetsanläggning vägar attav

fastighetensutsträckningi änanvända större motvägen svararsom
påbyggnadsarbetenpågåendeexempel kan nämnasandelstal. Som

medför behoveller vägbyggefastigheten trans-tungaett avsom
itillfälligt belastaskogsawerkning kan vägarnaEn störreporter.

uthyrningTillfällignormalt.omfattning änstörreavsevärt enav
industrilokalerellerekonomibyggnader lager-jordbruksfastighets som

näringsverksam-bli aktuellkan också närFråganförekommer. en ny
affär ellerverkstad,het restaurantt.ex. genererarstartar, somen

varaktig densäkert hurinte kantrafik, och sägaökad nyaman
blir.verksamheten

möjligheteller ALfrån skogsvägar,EVL, bortsett attVarken ger
väganläggningen ochifastigheter deltarersättning deutta somav

omfattningi äntillfälligt använder större motvägen svararsom
huruvida demiameningardeladeråderandelstal. Detfastighetens

harinte. Sakenellerkunnaslitageersättning börform uttasav
tillkomplementVägutredningen föreslogtidigare.behandlats som

särskildkostnadsfördelningen bestämmelsebestämmelserna omenom
vägförening.ifastighet ingåri vissa fall förersättning ensom

ersättningsärskildmöjlighetAvsikten öppna attatt genomenvar
behovtillfälligt ökatfastighet harmerkostnadertäcka när ett aven

Även Väghållningsut-199.198 och1977:12 33,SOUvägarna s.
bestämmelse.liknandeföreslogredningen en

vilkenpåmedfråga hängerdennaHur synensammanserman
deltagandet iföljaskalltill nyttjanderätt gemensam-avansessom

åsiktandelstalen. En ärfastställandethetsanläggningen och attav
användningvilken gradtill idelaktigheten rätt stort sett somavger

andelstaletändrai förförutsättningarna 35 § ALhelst till dess attatt
användningenåsiktenEnligt den äruppfyllda.är motsatta av

till grundlågförutsättningartill destrikt begränsadanläggningen som
andelstalet.beräkningenför av

fastighetsstrikt rättinte knytamening går detEnligt vår attatt en
Dels detandelstalet.till fastställda ärväganläggning detanvända en

tydligt detsåför andelstaletberäkningsunderlaget ärsällan attsom
i sakensligger detbedömning, delsriktiggår natur attgöraatt en

med denjämförelsevarierar i tiden ianvändningenfaktiskaden
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givetvisskulle underlättasanvändningen. Bedömningenberäknade om
vilkaanvändning och förför vilkenanläggningsbeslutetdet i angavs

Visserligen liggerdriftenändamål andelstalet för bestämts. ensom
denfastställandet andelstaletbedömning till grund försådan menav

inte.redovisas normalt
ersättning skallrimligti vissa situationerVi det är attattanser

emellertid imåsteandelstalet. Detutgå det fastställdakunna utöver
föranvänderfastighetenfall fråga vägenså annatettattomvara

förutsattesomfattning vadi väsentligtändamål eller änstörre somen
därvid finnsviktigaste detbestämdes.andelstalet Det ärnär att en

problem uppkommertill med de närmöjlighet komma rättaatt som
slitagetill onormaltanvändningen ledertillfälligt ändradeden ett

skador påeller vägen.
innebärbestämmelse, 48Vi föreslår att om ena somen ny
tillfälligt användergemensamhetsanläggningifastighet deltar ensom

omfattning elleri väsentligtändamål eller störreförvägen annatett
fastighetensfastighetens andelstal, ägareärvadän motsom svarar

tilluppkommerkostnadersamfälligheten deskyldig ersättaatt som
Ersättningsskyldighetenanvändningen. ärändradedenföljd av

merkostnaderna.tillbegränsadsåledes
självföreligga fastighetensinte ägarehinder börNågot attmot

vill det.skick hon hellreursprungligt han elleriåterställer vägen om
samfälligheten ochförinte några kostnaderfall uppkommersåI

frågaVid tvist huruvida detinte aktuell.ersättningsskyldighet blir är
uppkommit,vilka merkostnaderanvändning ellerändrad somomom

fastig-vidfastighetsägarenväcka talansamfällighetenfår mot
huruvidavid tvistuppenbarligen gällabörhetsdomstolen. Detsamma

ursprungligt inte.skick elleriåterställtsharvägen

fastighetsbildningvidOmprövning4.5.4

fastighets-medanläggningsfräga kan prövasEn gemensamt en
i fastighets-dåAnläggningsbeslutet fårbildningsåtgärd. tas upp

vissa fall får lant-tredje stycket AL. Ibildningsbeslutet, 24 §
fastighetsbildningsförrättningsambandmäterimyndigheten i med en

och §tredje stycket 7§enligt 9 kap. 1prövning AL,förordna om
fåromprövningNågon bestämmelse ävenstycket FBL.andra attom

frånemellertid inte, bortsett detsituationer finnsmotsvarandeiske
gemensamhetsanläggningtillanslutenfastighetfallet äratt ensomen

enligtfår dåövriga delägareskyldigheterFastighetensdelas. mot
fastighetsbildningsförrättningen.vidbeslutfördelas42 § genom

inte medprovisorium och skall räknaskaraktärFördelningen har av
inträtt.förhållandenändradeprövningenvid omav
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Vid avstyckning fastighet kan det visa sig den avstyckadeattav en
idelen har behov delta gemensamhetsanläggningattav en som

stamfastigheten inte varit till.ansluten Motsvarande behov kan visa
sig i klyvning fastighetsreglering.samband med eller Anslutning av

fastigheten antingenden kan då ske efter överenskommelse enligtnya
i43 § AL härom det följande eller, sådan inte träffas,se om en

särskildefter omprövningsförrättning någon sådan.begären om en
praktiken händer tämligen ofta frågan fastighetens anslutningI att om

inte blir föremål sigför godkänd överenskommelse eller beslut.vare
fastigheten inteFormellt har då den någon användarätt attnya

anläggningen.
Såväl från handläggningssynpunkt från ordningsynpunktensom av

i fastighetsförhållandena skulle fördel,och reda det vara en om
lantmäterimyndigheten skyldig i samband med fastighets-attvar
bildningsförrättningen tillockså frågan anslutningta upp om

i sig innebär inteprövning. Anslutningen och för någon ökad be-
lastning övriga delägare, varför dessa vidare kanutan represente-

samfällighetsföreningen Finnerdess styrelse. lant-ras av genom
mäterimyndigheten fastigheten ocksåskall anslutas skall denatt

ersättning enligt förstabestämma andelstal och eventuell 37 §
stycket.

Problem kan emellertid uppkomma det gäller bestämmanär att
andelstal. Föreningen kanske inte har något väl fungerande system

sig anledningen inteför andelstalen och det kan visa det denatt av
nytillträdande fastigheten.går rättvist andelstal för densättaatt ett

inte i fastighetsbildningsför-Kan andelstal bestämmas samband med
rättningen, enligt mening beslut anslutning inte hellerbör vår om

inte överenskommelsemeddelas i det sammanhanget. Kan någon
träffas godkännas, får i stället delägarna eller någon democh taav

omprövning anslutninginitiativ till andelstalen. Beslut ochav omen
fastigheten då fattas iandelstal för den kan samband mednya

omprövningsförrättningen.
enlighet härmed föreslår vi bestämmelse förI rättatt omen ny

i fastighetsbildningsför-lantmäterimyndigheten samband medatt
rättning anslutning i beteckningenbesluta AL undertasom m.m. upp

innefatta42 Som framgått bör bestämmelsen befogenhet, intea en
myndighetsföreskrifter vidskyldighet. förordning eller andra kanIen

alltidföreskrivas skyldighet för lantmäterimyndighetenbehov attom
tillfrågan prövning.ta upp
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Ändrade övrigtiförhållanden4.5.5

träffamöjligt för delägarnaenligtdet 43 § ALSom ärnämnts att
ifastighet skall inträda elleröverenskommelser bl.a. attom en

samfällighets-Enligt praxis räcker detsamfälligheten.utträda attur
överenskommelsen på delägarnasträffar vägnar.föreningens styrelse

överenskommelseinte.föreningsstämman krävs EnNågot beslut av
belastning förekonomiskökadinnebär inte någoninträdeom

detför utträdesfallet ochgäller inte ärövriga delägare. Detsamma
få överenskom-skallinte självklart styrelsensynpunktenfrån den att

belastning för kvar-ökaddet uppkommerutträde när enma om
medgivande frånpåuppställa kravSkullevarande delägare. man

hanteringen alltför mycket. Mankomplicerassamtliga dessa delägare
intressen.övriga delägaresstyrelsen bevakarmåste utgå från att

utträdafastighet harframhållas rättkanDessutom attatt omen
stycket.jfr 35 § andramedgivet enligt ALutträde är

godkännasöverenskommelsenmåstebli gällandeFör att av
endast detfår lämnas ärGodkännandelantmäterimyndigheten. om

Vi harinte strider AL.överenskommelsenuppenbart motatt
på detmjukasregel borde sättetinte dennadiskuterat attuppom

såvida inte uppenbartdet överens-lämnas ärgodkännande skall att
funnit denVi emellertidharstrider lag.kommelsen attmot nuvaran-

befogadei förhinderinte lägger vägeni praktikende regeln
fram-ändring inte harnågot behovochöverenskommelser att av

kommit.
träffamöjligtinte bordedetdiskuteratocksåVi har attvaraom

förfalletfler områden mötaän äröverenskommelser attsom nu
därviduppkommit. Vad närmastförhållandenändrade somsom

överenskommelser smärrei frågakommaskulle kunna är om
Frågan harstandard.ochanläggningens omfattningändringar av

väghâllningsut-vägutredningen ochbådetidigare behandlats av
1987:26 92.och SOU2061977:12redningen SOUse s.s.

områdesanläggningbeträffandeutredning föreslogSistnämnda att ny
mindreanspråk föriskulle kunnaöverenskommelsemark efter tas

ändringpåYtterligare exempelsträckning.iomläggning väg nyav
kunnaöverenskommelse skulleomfattningväganläggnings därav en

tillombyggnad vägarnatill allmän ellerutfartträffas vägär avny
standard.högre

medskett hängerpåhar begränsats43 § AL sättAtt sammansom
allmänfrån såvälintresseväsentligtansågsdet ett somatt vara

delägarnasomfattning liksomsamfällighetensenskild synpunkt att
fixerade ochklartskyldigheterinbördesochyttre varansvar

minori-ochför borgenärs-skyddredovisade. Behovetoffentligt av
också inämndesintressenför allmännaliksomtetsintressen samman-
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hanget, 1973:160 135.se prop. s.
I 16 § första stycket AL vilka bestämmelser till skydd föranges

enskilda intressen vid inrättande anläggning dispositiva.ärav en som
Av paragrafen framgår den enda bestämmelsen till skyddatt för
enskilda intressen inte kan avtalas bort kravet på båtnadär i 6som
Att det på grund ändrade förhållanden skulle träffas överenskom-av
melser inte någon båtnad emellertid inteär särskilt troligt.som ger
Om delägarna fimisär detöverens knappast anledning hänsynatt av
till båtnadsvillkoret förbjuda överenskommelser i andra fall än som

i 43 § AL. En överenskommelse måste naturligtvis innefattaavses
eventuella fordringshavare.

Det fimis emellertid också skäl talar möjlighetenmot att attsom
träffa överenskommelser vidgas. Att dra mellan tillåtnagränsen
överenskommelser och sådana hänsyn till olika skyddadesom av

Ävenintressen inte skall få träffas vanskligt.är det skulle attom
precisera vilka överenskommelser ändring anläggningst.ex.om av en
omfattning och standard i och för sig skulle tillåtna fårsom vara man
räkna med delägarna kan ha olika uppfattningar iatt saken. I
praktiken kan det då svårt åstadkomma enighet, i fallatt vartvara

det gällernär samfälligheter.större vidgadEn möjlighet till överens-
kommelser skulle därför få begränsad betydelse.

Vi vill också understryka vad sades vid tillkomsten ALsom av om
vikten samfällighetens omfattning delägarnasatt ochav samt ansvar
inbördes skyldigheter klart fixerade och offentligt redovisade.var
Med den utgångspunkten kan den prövning överenskommelsenav

lantmäterimyndigheten måste bli tämligen omfattandegöra närsom
flera olika intressen berörs. så fallI emellertid inteär mycket vunnet
i förhållande till omprövning vid förrättning. Det bör ien ny
sammanhanget påpekas förrättning ofta kan genomförasatt utanen
sammanträde.

Vid våra överväganden har vi därför för inte föreslåstannat att
någon vidgad möjlighet träffa överenskommelser vid ändrade för-att
hållanden.

Vi har vidare det fonnliga godkämiandet enligt 43 §ansett att
skulle kunna undvaras och i ingåstället i registre-ett momentsom
ringen överenskommelsen, varvid registrering givetvis inte skulleav
få ske överenskommelsen skulle strida EftersomAL. någonom mot

ändring 43 inte§ föreslås, har vi avstått från föreslåannan attav
någon lagändring den punkten.
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förrättningsförfarandetförenklaMöjligheter4.5.6 att

förrättningvidomprövningförhållanden kräverändradeOm en nyen
Enligt §förrättningsförfarande. 85fullständigtalltidintebehövs ett

omprövningsförrättningvidmöjlighetfinnsstycket EVLandra att
tredjeEnligtlänsstyrelsen.hosförfarandeförenklatanvända ett

handläggningsordning videnklareparagraf kanistycket ensamma
i dessa fall.användasmeddelandenkallelser ochdelgivning av

harstyrelsevägföreningensmedkan ske attDelgivning som
meddelandet.berörsdenofördröjligen underrätta avsom

igälleromprövningsförrättning enligt AL stort settFör sammaen
gemensamhetsanläggningenförrättning dåvid denregler som

frånmedgivandedockframgårtredje stycket§Av 35 attinrättas.
byggnadsväsendetochuppgifter inom plan-fullgörnämndden som

ändringinte gälleromprövningsförrättningeninte behövs avom
i övrigt.markanvändningenutformning ellerbebyggelsens

vissaenligt 19 § ALanläggningsförrättning tillämpasfrågaI om
6 kap.fastighetsbildningsförrättning i och4bestämmelserna omav

förrättningenförrättningshandläggningen ärförHuvudregeln attFBL.
Vissa undantagsakägarna.medsammanträdevidhandläggasskall

Åtgärder fårbeskaffenhettekniskellerförberedandefimrs. artav
FBLandra stycket14 §Enligt 4 kap.sammanträde.göras utan

stridiga intresseninte förekommerdetsammanträdeintebehövs om
föreligger.inteåtgärdenden söktahinderochsakägarnamellan mot

delägaredelgivning medfår1970:428delgivningslagenEnligt 10 §
styrelseleda-tillöverbringashandlingensamfällighet skei attgenom

Ävenförvaltningen.skötautseddäreller attmot annan som
ikommakandelgivningslagenenligt l6§kungörelsedelgivnjng

fråga.
friheti dagredanLantmäterimyndigheten har attstor anpassa

möjlighetfinns ävenenskilt fall. Detvarjetill atthandläggningen
sådanaoch iöverenskommelser,träffaförrättningförinom enramen

påpekasemellertidbörsammanträde. Det attinte någotfall behövs
dåsakägarnadärförsammanträdehållaeffektivare attoftadet är att

Skriftligaståndpunkter.sinaoch kan klargöragångträffas en
svårare pröva.många gångertorde attsynpunkter vara

i dagredanförrättningsreglernadärförVår slutsats är att ger
förhållandenatill vadförrättningenanpassningtillmöjlighet av

intereglerändring dessanågonfall ochenskilti varjekräver att av
påkallad.är
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4.6 Behovet ändringar i delägarkretsenav m.m.

4.6.1 Anslutning samfällighet tillav en en annan
samfällighet

Huvudsyftet med AL frågorreglera inrättandeär att om av an-
läggningar för flera fastigheterär ochsom gemensamma som
tillgodoser ändamål stadigvarande betydelse för fastigheterna,av
vilket framgår l § AL. Delägarkretsen utvidgas dock i 2 §av genom

med fastigheter jämställs viss lös egendom, nämligenatt tomträtt som
inskriven, och,är det lämpligt, byggnadär ellerävengruva om

anläggning inte hör till fastighet och naturreservat.annan som
Redan vid tillkomstAL:s påpekade 1969 års vägutredning i sitt

remissyttrande promemorieförslaget Ds 1971:16över Ju detatt
enskilda uppbyggt såvägnätet det ofta inträffarär med-att att

ilemmarna vägsamfällighet har vägsamfällig-nyttaen av en annan
hets och det medför fastigheternavägar behöver anslutasävenatt att
till den andra samfälligheten. Vägutredningen ansåg detta inteatt
alltid praktiskt och framförde det skulle bättre helaattvar vara om
samfälligheten enhet kunde anslutas. Dåvarande lantmäteri-som en

ifrågasattestyrelsen intedet borde finnas möjlighet ocksåattom
ansluta vägföreningar till anläggningssamfälligheter. Särskilt
framhölls fallet då utfart från vägföreningsomräde enskildsker påett

inte tillhör vägföreningen.väg Departementschefen prop.som
1973: 160 146 ansåg konstruktionen viktigastred grundsat-att mots.

i promemorieförslaget och hänvisade till möjligheten i 43 § attser
låta samfällighetsförening i viss utsträckning företräda deltagarnaen
vid behandlingen anslutningsfrågor.av

Vid utredningens studiebesök olikaoch kontakter har det bekräftats
det fortfarande finns praktiskt behov kunna anslutaatt ett stort attav
vägsamfällighet till vägsamfällighet. Problemet gälleren en annan

anläggningar för inrättade såväl enligt EVLvägargemensamma som
svårigheternaAL. har särskilt betonats i fråga gamla vägsam-om

fälligheter i vägföreningsvägar. vidMen ävenutsom mynnar
inrättande gemensamhetsanläggningar finns problem. Somav samma
exempel kan olika planområden ofta har utfart.nämnas att gemensam
Det förekommer fall där måste ingår ivägar treman passera som
olika gemensamhetsanläggningar för kunna komma på allmänatt ut

Erfarenheterna visar inte alltidväg. det lämpligt lösaäratt att
problemet utöka gemensamhetsanläggningen eller haattgenom

förvaltning för anläggningarna. För vägföreningar finnsgemensam
för övrigt inte det sistnämnda alternativet. anslutaAtt antalett stort
fastigheter redan deltar i gemensamhetsanläggning tillsom en
ytterligare samfällighet svårt och dyrt vid förrättningstillfälletären
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tillKallelserförvaltningskostnader.till högreleder samman-och
kostnaderfastighetersamtligaförutdebiteringoch somträden ger

vägföreningimedlemmarnaomotiverade närframstår t.ex. ensom
vägsträcka annatkortare ettanvändamåsteendast genomen

vägföreningartvåeller närnå allmän vägvägföreningsomrâde för att
områden.varandraskorsautfartsmöjligheteralternativa atthar genom
nyttjande-slutalösningentillsamfälligheterna atthänvisasdagI

intedetviss tid ochför ärendastfår slutasavtalsådantEtträttsavtal.
skallavtaletersättningen närinte är överensovanligt parternaatt om

rättsligtdetuppfattningar ärolikaråder dessutomDetförnyas. om
detbristdetVidare attavtal.träffa sådanamöjligt envaraansesatt

avgiftdenregleraförrättningsutlåtandetimöjlighet somfinnsinte att
särskilt det ärnärandra,till denbetalaskallsamfällighetenden ena
betydelse.ekonomiskringainteavgifter ärfråga avsomom

tankarnabakomgoda attflerafinnsdet argumentVi omattanser
samfällighetingår ifastighetersådelägarkretsenutvidga att ensom

denOmförsamfällighet vägar.tillenhetanslutaskan annanensom
dennaochandelstalsådansamfälligheten ettanslutna gessom
i denförvaltningsåtgärdernablirstyrelsen,företrädssamfällighet av

särskiltinteanslutningenanledningmedsamfällighetenandra av
betungande.

i ochassociation ärtillanslutasassociation kanAtt en amianen
kanexempel nämnaslagstiftningen. Somförfrämmandeintesigför

ekonomis-föreningar kanekonomiska1987:667enligt lagen omatt
juridiskaföreningar ärandraeller attföreningar somka ansesom

Medlemmens rättekonomisk förening.imedlemmar envarapersoner
Även enligtställföreträdare.enligt lag ärdenutövas somav

imedlemjuridiskkan1991:614bostadsrättslagen varapersonen
bostadsrättsförening.

frågai ärkommakunna attskullelösninglagtekniskaDen som
samfällighet.till ävenALi §bestämmelsen 2 attkomplettera avse

skallproblemfri. Hurinte t.ex.emellertidlösningsådan ärEn
inrättandevidanslutningför prövas gemensam-villkoren enav

inträdedärefter begärsamfällighetellerhetsanläggning när annanen
individuelltfastighet prövas trotsvarjeförbordeEgentligen nyttan

individuellMedenhet.anslutasskullefastigheterna enensomatt
kollektivmedfördelarnadelvisstillbortfallerprövning an-en

styrkeförhâllandenlämpligaawägningeninnebärVidareslutning. av
lösaskunnaskulledessalåtsvårigheter, genomvissa attvara

omröstning.vidspärreglersärskilda
isamfällighet deltalåtainvändningavgörande enVår attmot en

alltförinnebäraskulledetemellertid ettsamfällighet är attannan
fastig-enskildahaprinciper. Attnuvarandefrángåenderadikalt av

enligt vårvid sidasida ärfastighetersammanslutningarochheter av
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uppfattning inte tillfredsställande lösning. Frågan har dessutomen ett
principiellt intresse går enskilda Viutöver harvägar. svårtsom att
överblicka vilka effekter sådant förslag skulle ha dels för andraett
gemensamhetsanläggningar, dels för lagstiftning fastig-annan om
hetssamverkan. Vi därför rättighetsupplåtelser bättreärattanser en
lösning även på det inte löser allasättet problem. Viom man
återkommer till detta i avsnitt 4.7.

4.6.2 Anslutning kommunerav m.m.

En närliggande fråga kommunerär och företag skulle kunnaom
jämställas med fastigheter och delta i samfällighet för Envägar.en
kommun skulle således kunna delta i sådan gemensamhetsanlägg-en
ning inteden fastighet, därför kommuninnevånar-ägertrots att atten

har påtagligt behov använda Somvägen. exempel kanett attna av
det kan finnasnämnas allmänt intresse sommartid kumiaatt ett attav

upplåta i fritidshusområde förvägar allmänheten skall kunnaett att
nå rekreationsområde. Beträffande företags deltagande kanett

den situationen företagetnämnas har tillfälligt behovatt ett attav
använda för anläggningsarbete,väg uppföra ellerett t.ex. att masten
kraftledningar.

Frågan kommunerna skall kunna delta i gemensamhetsan-om en
läggning behandlades i förarbetena till AL prop. 1973: 160 145.s.
Behovet ifrågasattes och det anfördes sådan ordning skulleatt en
strida grundläggande principer i lagen. Frågan har påmot nytt
uppmärksammats i plansammanhang under tid och visssenare en
debatt förekommer hur skall kunna tillgodose sådananumera om man
blandade behov det här fråga Vi kan emellertidär konstate-som om.

kommun fastighet eller anläggning enligtägerattra om en en en som
jämställs2 § AL fastighet tillgodosesmed ivägbehovet praktiken

ofta anläggningen. Vid bestämmandet andelstalet brukar dågenom av
hänsyn till kommunens fastighet trafik.alstrartas att mer

Att däremot införa möjlighet för kommuner eller företag atten
idelta gemensamhetsanläggning någon anknytning tillutanen en

fastighet tilleller fastighet inte i sig någon trafiken som genererar
leder alltför långt bort från de grundläggande tankarna fastig-om
hetssamverkan i gemensamhetsanläggning. Vi lägger därför inteen
fram något förslag sådan inriktning.med Frågan rättig-en om
hetsupplåtelser för kommunala behov behandlas i avsnitt.nästa
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4.6.3 Behovet rättighetsupplåtelser för kommunalaav
behov

Kommunernas skyldighet för väghållning och allmännaatt svara
begränsad till områden detaljplanplatser med där kommunenär är

huvudman och till vissa utredningsarbetet vidallmänna I harvägar.
tillfällenflera framhållits behovet rättighetsupplåtelser för kommu-av
ändamål utanför detaljplanelagt område.nala Kommunerna attanser

möjligheterde saknar lösa väghållnings- och andra kommunika-att
tionsfrågor utanför detaljplanelagt område. Vikten attav genom
förrättning få upplåtelsefonn säkerställer de vägar statenen som som

in särskilt får enligtdrar allmänna har betonats. Envägar vägsom
in tillkomsten§ första stycket VägL dras den efter25 om av en ny

något inte föreller skäl längre behövs det allmänna ochväg annatav
medför ringa olägenhet föråtgärden endast bygden. Om den gamla

kan fylla allmänt behov förbindelseled mellanvägen sägas ett som
indragningbebyggelsekoncentrationer bör inte komma i fråga. Att

behövs enskild utfartsväg för fastigheternadäremot saknarvägen som
för frågan indragning, principbetydelse 1971:123 142. Iom prop. s.

indragninginnebär beslut allmän upphörväg vägrättenett attom av
Enligtdispositionen marken återgår till markägaren.och 25 §över

väghållaren påkallatredje stycket VägL skall det behövsom
enligt för väghållningen dras in.förrättning AL ordna när vägatt en

föreligger sådant vi redovisat ivissa fall blandat behovI ett som
avsnittet i såväl fastighetsägarnaförra det kommunen hardet att som

indragna och dragits inbehov den I med ochvägen. vägenattav
emellertid intefinns det längre någon rättslig grundupphörtvägrätten

användningfortsatt Detta gäller kommunenför vägen. ävenav om
Visig väghållningen cykelbana.åtar för använda vägenatt t.ex. som

vill skapahar också uppmärksammats det kommunfallet att enen
finns vidare del lands-förbindelseled eller motionsspår. Detett en

intresse.bygdsvägar starkt kommunaltav
finns för markupplåtelse harnärvarande det inga formerFör som

inriktning utanförsärskild på tillgodose kommunernas behovatt
detaljplan. fastställa situationerAtt detaljplan för lösa deatten som

krångligt.kommunerna försökerKommunernanämnts anses av som
därför behoven i huvudsak följande.lösa andra sätt,

Nyttjanderättsavtal eller avtalsservitut enligt 14 kap. JB. Svag--
tillmed dessa alternativ servitut gäller endast förmån förheten är att

tidsbegränsade.härskande fastigheten och nyttjanderätterden äratt
inte alltidvilket lättkrävs detDessutom är överens, äratt parterna

fastighetsägare berörda.uppnå antalstörre äratt ettom
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gemensamhetsanläggning. Om kommunen ägerBildande enav-
tidigareofri denanläggning grund kanfastighet eller somen

Ãr markupplåtelsefrågadet endastanläggningen.delta inämnts om
ändamålsenlig lösningdet dock knappastbehovför kommunala är en

fastig-samtligaanläggningsförrättning och kallai gångsättaatt en
hetsägare.

fastighet.för kommunal Enenligt 49 § ALRättighetsupplåtelse en-
fastighetens behovenligt gällandeskall rättupplåtelsesådan avavse

vill tillför-tillämplig kommuneninte allsegentligenochväg är om
möjligheten användakommuninnevânarnaellerallmänhetensäkra att

behovjämställas medmotionsspår kan vägFråganvägen. ett avom
rättspraxis 1985i NJAnekandeavseende har besvaratsi detta s.

676.

1972:719.expropriationslagen2 §Expropriation enligt 2 kap.-

varitallmänheten hartillgänglighet förenskildaFrågan vägarsom
K 1974: 147Vägutredningen Dstidigare.diskussionerföremål för

lösningar.olika Denanfördeoch övervägtberörde frågan att man
befogenhetfålänsstyrelsen skullegicklösningen attattutena

trafikför allmänskall öppnasmeddela beslut väg attmotatt enom
lösningenersättning. andraberättigad till Denskulleväghållaren vara

anläggningfastighet ellernågoninnebar kommunen ägautan attatt
tillbli anslutenmöjlighetbåtnadsområdet skulleinom att enges

användafåkunna väggemensamhetsanläggning, eller rätt attmotatt
lämnadeVägutredningentillämpliga.bleversättningsreglerAL:s

föreslagnaansåg depå grunddeli dennainget förslag attattav man
tillräckliga.kommunal regiiväghållningreglerna varom

inteuppdraginnefattar vårtutredningartidigarefrånTill skillnad
utgångspunktervåraväghållning. Enenskildfrågor änannat avom

problemoch lösaanalyserautredningsarbetetför är att som upp-
FråganEVL upphävs.följdtillkommer att upp-en nyomav

kommunalslags vågrättbehovkommunalaförlåtelsefonn en --
utredningsuppdraget.egentligainte i detuppfattningvåringår enligt

vifrågan harkommit fram förintressedetPå grund stora somav
och deförts fram över-synpunkterredovisa deändå valt att som

vi gjort.principiellväganden natur sommerav
finns allmändet redanfallenskiljabörVi enatt ommananser

befintlig enskildgäller väg,fråganin, ellerskall drasväg enomsom
Viskall anläggas.liknandeellercykelledhelt väg,nyenresp. om

tillkommaangelägenheten rättaochbehovetfunnnit atthar att av
allmännaindragningvid vägaruppkommerproblemdemed avsom

fårbefintligaredan vägarsäkerställasig påtagligt. Attvisat atthar
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ingrepp ibestå inte särskilt omfattande markägar-kan ettanses som
inte betänkligheteroch inger därför några avseenderätt egen-nas

villig på sig fördomsskyddet. de fall kommunenI är ansvaretatt ta
drift frågan bör regleras direktunderhåll och vägen attav anser

i indragningoch kommun samband med Enmellan vägen.stat av
iinte låta upphöra väglagenlösning kan vägrätten utan attattvara

möjlighet för kommunen frånskapa överta vägrättenatt staten.en
lämpliga i inomövriga inte detVi för fall övertygadeär attom

särskildinföra sådant tvångsmedelför AL ett som enramen
emellertid förtjäntskulle innebära. Frågankommunal ärvågrätt av

motsvarig-möjlig lösning måhändafortsatta överväganden. En är en
ledningsrättslagenrättighetsupplâtelse enligttill sådanhet somen
Enligt iför allmännyttiga ändamål. 1 § den1973:1144 kan ske

inom fastighet för ledningvill utnyttjakan denlagen utrymmesom
viddärtill. Ledningsrätt enligt vad bestämsfå omfattarrätt som

inom fastigheten vidta de åtgärderförrättningen befogenhet att som
ledningen. På begäranför fram och användabehövs draatt av

tillledningens innehavare förordnas ledningsrätt skall hörakan att
motsvarandefastighet eller inskrivna Endennes tomträtt. upp-

detlåtelseform skulle kunna användas kommunen även utan attav
inte fråganfinns anknytning till fastighet. Vi utesluter heller atten

vi medinom för hållerskulle kunna lösas PBL, även omramen om
kilometer-i inte blir bra planmässiga lösningardet dag göraattatt

cykelled.millânga föreller lösa behovetatt t.ex.ormar av en
förtalarSammanfattningsvis vi det finns mycketatt somanser

till rättighetsupplâtelser för behovmöjligheter kommunalaökade men
i särskild ordning.frågan bör behandlasdenatt

Rättighetsupplåtelser4.7

Inledning4.7. 1

väghållning avseende sådanatillreglerar frågor ochEVL rätt vägom
fastigheterenskilda till eller fleraförvägar är oavsettnyttasom en

tillfälligstadigvarande eller karaktär. ALvägbehovet är avom
anläggningarinrättandereglerar frågor ärdäremot somavom

fastigheter ändamål stadigvarandeför flera och för avgemensamma
emellertid fastighetsärskilda skäl föreligger kanbetydelse. Om en

hindertill gemensamhetsanläggninganslutas väg utansom avseren
tillfälligt behov, 47 § AL.anläggningen tillgodoser endastatt ettav

vägföreninginte ingår iEnligt fastighet77 § EVL har enen som
användavägföreningsändå har vägenväg rätt attnyttamen av en

slitageersättning.s.k.årlig avgift i förskott,den betalarmot att en
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finnsNågon motsvarande bestämmelse inte i AL. lagen utgårDen
fastigheter fastighetfrån för enstaka använda förrättatt att annans

anläggning i upplåtas enligteller första hand bör reglernaväg annan
bildande servitut i 14 kap. JB och 7 kap. FBL prop.avom

Servitut inte upplåtas för tillfälliga1973: 160 143. kan behov. ALs.
iinnehåller därför 50 § särbestämmelse medger kanrättatten som

inte tillhör fastigheten,upplåtas för fastighet använda vägatt som
tillfälliga stadigvarande fördock endast för behov. vägbehov en

utsträckning tillgodoses upplåtelsefastighet kan i vissenstaka genom
fastighet, övrigt utgårbygga 49 § AL. Irätt väg överatt amianav

bildandetskall tillgodoses ellerfrån vägbehovetAL att genom av
anslutning till gemensamhetsanläggning.en

uppfattning rättighetsupplåtelser enligtvanlig 77 § EVLEn är att
jordbruksfastighetslitageersättning fungerar bäst när t.ex.mot en

ingår i vägföreningen behov använda vägförening-inte har attavsom
tillfällig skogsawerkningför vid eller närväg transporter enens

i övrigtschaktar eller harbyggnadsentreprenör stora massor om-
tid. Vägföreningen och denbegränsadfattande undertransporter en

skallersättningsskyldige kommer överens vägenatt avsynas avom
både före och efter användandet. Förstutomstående bedömareen

i skickslitageersättningen eller återställs detdärefter betalas vägen
i anspråk.den dennär togsvar

ansåg de situationer omfattadesVäghållningsutredningen att som
anslutning ochi allmänhet kunde klaras§ EVL77 genomav

underandelstal enligt § andra stycket AL,fastställande 15av
förfastigheten ligger inom båtnadsområdet denförutsättning att

1987:26SOU 51.aktuella vägen s.
finns anledning påupphävas detEVL skallNär att nyttnu

utsträckningför irättighetsupplåtelser änvägar störreöverväga om
alternativ till anslutning därmed deochskulle kunna ett omvaranu

medger detill sådana upplåtelser ALmöjligheter motsvararsom
aktuella behoven.

befintlig för stadigvarandeanvända4.7.2 Rätt vägatt
behov

tillfälliga stadigvarandeenligt för såvälUpplåtelse 49 § AL som
fastighetbehov bygga när vägen ärväg överrätten att annanavser

därför inte kanfastighet och vägbehovetbetydelse för enstakaenav
gemensamhetsanläggning.tillgodoses genom en

servitutsreglema och 49 § tänktAvgränsningen mellan AL är att
för upplåtaservitut enligt kap. § FBL användsfungera så 7 2 attatt

fastighetsbildnings-isker samband medbygga detnärrätt vägatt en
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finnsåtgärd, avstyckning, 49 § AL det redanoch närt.ex. en en
vanligast rättig-det behövs praktiken detoch Iväg. är atttomt en

befintliga upplåts med servituthetsupplåtelser avseende redan vägar
inte särskilt ofta i sådana fall denenligt 49 § AL användsFBL. som

befintligför rättighetsupplåtelser avseendereglera väg,att utanavser
för fastighet.någon anledning saknar betydelse annansom av

upplåts i principsvaghet med 49 § denEn AL är rättatt som
till den belastade fastigheten eller andra kanutesluter ägarenatt som

fastighetenintresse använder den den härskandeha det vägav som
begränsning ligger ikan vidare diskuteras denbygger. Det somom

tillfälligaupplåtelse enligt får endast behov50§ äratt avseen
gemensamhetsanläggningimotiverad i alla situationer. Deltagande en

flera fastighetersvisserligen för lösabör huvudregel attvara
alltidemellertid ifrågasättas detvägbehov. kanDet omgemensamma

tvågemensamhetsanläggningändamålsenligt bilda närär attmest en
Praktiskaflera fastighetereller har behov väg.gemensamav

fallfastigheterna i enklareerfarenheter visar skyldigheter mellanatt
inteförrättningsbeslut bör sålundainte alltid behöver regleras. I

begär. Skulleregleras vad förhållandena kräver ochän parternamer
alltid komma tillbaka och få fråganproblem uppstå kan parterna

förrättning.reglerad efter en ny
Även tilllämpligaresärskilda skäl detandra kan rättgöra att en

fastighet tillupplåts i stället för anslutsväg att gemensam-enen
stadigvarandehetsanläggning. Vi tänker då på fall behovetnär är

dettamindre omfattning eller sporadiskt. Med attavsesmen av
ienstakamycket kort vägsträcka ellerbehovet gäller väg ettenen

kanske baravägbehovet uppstår sällan,närstörre vägsystem ettresp.
allmänåret. fastighet ligger heltfåtal gånger För näraom en som

viss kan,och endast använder några vägväg meter omav en
detfastigheten skall anslutas,i övrigt inte motiverarförhållandena att

användning kanSporadisklämpligare till upplåts.rätt vägenattvara
användaexemplifieras jordbruksfastighet har behovmed attatt aven

Även imed skörden.tid varje i sambandkortare år,vägen t.ex.en
rättighetsupplåtelselämpligarefallet kan det med ändet attenvara

fastigheten ansluts.
bestämmelsermedVi föreslår därför 49 § kompletterasatt som

möjligt inte bara byggarättighetsupplåtelse det väggör attgenom
befintligfastighet också använda väg,över oavsettutan attannans

i gemensamhetsan-ingårgår fastighet ellerden över enom annans
upplåtelsesådanläggning. Förutsättningen bör att avenvara

gemensamhetsanläggningbildasärskilda skäl lämpligareär än att en
bildad gemensamhetsanlägg-fastigheten till redaneller anslutaatt en

ning.
inte får den medförupplåtelse skebegränsning börEn att omvara
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försynnerligt för upplåtande fastigheten ellerden annanmen
använda Normalt tordefastighet har vägen.rätt settatt ensom

påtagligt situation,inte innebära försämradrättighetsupplåtelse en
gång blir så.inte uteslutas det någondet kan attmen

möjligttill bör vidförarbetena uttalas detI AL attatt vara
bilda servitut till förmån för flerafastighetsregleringfristående

samtidigtinte föreligger något aktuellt behovfastigheter det attavom
servitutsom-drift anläggningenutförande ochlösa frågan avom

möjligtvårt förslag blir207. Med detrådet 1973: 160prop. atts.
befintlig för fler fastighetupplåta använda änvägrätt att en omen

skyldigheter. 2 § FBL ochfinns reglera 7 kap.det inte behov attett
parallellt. Dubbladärför kunna användas49§ kommerAL att

samtidigtundvikas fördelarna medbör normaltregelsystem attmen
utfarts-gemensamhetsanläggning bildas kunna lösa t.ex. ensom en

uppfattningenligt vårregelsystemfråga med övervägersamma
nackdelarna.

samfällighetsföreningRättighetsupplâtelse till4.7.3

möjligheten anslutaavvisat tankenVi i avsnitt 4.6.1har att en
visamfällighet, bekräftattillsamfällighet för vägar trots attannanen

iförenklingar. Vi vad ställetfinns behovdet attatt ett somanserav
upplåta användamöjlighet vägrättbör ärövervägas attatt somen

samfällighetsförening förgemensamhetsanläggning tillingår i enen
blir delvissådan rättighetsupplåtelseräkning. Enmedlemmardess en

avsnitt 4.7.2 angåendeföreslagit i föregåendetillparallell vad
befintlig ingår ifastighet använda vägförrätt att en annansomenen

rättighetsupplåtel-Förutsättningarna förgemensamhetsanläggning. en
väsentligsamfällighetsförening bör det ärtill attvara avense

och detdelägarfastighetema användaför vägenbetydelse attatt av
rättighetsupplåtelse medlämpligare medsärskilda skäl änär enen

ingårgemensamhetsanläggninganslutning till den vägensom
sådan rättighetsupplåtelsefråganVi utgår från att som nuom en

inrättandeti samband medi flesta fall kommerde avuppavses
samfällighetsför-bildandetgemensamhetsanläggningen och denav

inte tillRättigheten upplåts detillkomma.ening rättigheten skallsom
tillgemensamhetsanläggningen denfastigheterna ienskilda utan

anläggningen. alltså endastsamfällighetsförening förvaltar Det ärsom
bli aktuell. de fall frågankan Iföreningsförvaltning sakenvid som

samfällighets-vid bildandet börtidpunktvid änkommer annanupp
föreningens vidstyrelseoch företrädassakägareföreningen avvara

rättighetenfråganförrättning där prövas.den om
tillsamfällighetsförening börvägtill rättUpplåtelse somaven
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lämpligaresärskilda skältidigare ske endast det är änangetts om av
gemensamhetsanläggningtillfastigheterna den vägenanslutaatt som

krångligare i ställettillförhållandet det äringår Det äventyrs attatt
överenskom-förrättning ellerfastigheterna vidansluta genomen-

välja rättig-särskildainte skälenligt bör43 §melse attses som-
intesådant skäl bör helleranslutning. Somframförhetsupplåtelse ett

gemensamhetsanlägg-komplicerat förvaltablirdet attatt merses
fastig-väljasrättighetsupplåtelse börAlternativet med närningen.

litenstadigvarande endastvisserligenbehovheternas är avser enmen
utgå frånsituationen kananläggningen. I denden andradel manav

tillgodose behovetvägdelen kommerden aktuella utan attattatt
i upplâtandeväghållningen dennågot inflytandefastigheterna har

rättstillämpningenfråga förblir i sista handföreningen. Det atten
lämligare upplåtaföreligger detsärskilda skäl göravgöra när attsom
fastigheterna till denanslutasamfällighetsföreningentill änrätt atten

ingårgemensamhetsanläggning vägensom
rättig-slitage innebäronormaltinte frågadetOm är stortettom

belastning fastigheterytterligare för deingenhetsupplåtelsen som
därförVid förrättningen börsamfälligheten.upplâtandeiingår den

samfällig-samfälligheten företrädasupplâtandei denfastigheterna av
fastigheterna få sinaemellertid vissahetsföreningen. Skulle av

störandepåverkan ochförsämrade,förhållanden tungt.ex. avgenom
förrättningen.vidsakägareberördadetrafik, bör även anses som

liksom hurrättighetsupplåtelsenförersättning skall utgåDen som
årligen i förskott, börgång ellerskall betalas,ersättningen en

blirfastigheterdet tillkommerförrättningen. Omvidbestämmas
rättigheten. Vid änd-i upplåtnadelaktiga den störreautomatisktdessa

enligt 35 §upplåtelsen behövaersättningen för omprövasringar kan
AL.

tillersättningenbetalningenSamfällighetsföreningen för avsvarar
kostnad blandblirErsättningensamfälligheten.upplâtandeden en

mellanförening och fördelasförstnämndakostnader förandra
fråndrift. Om detförtill andelstaleni förhållandemedlemmarna

bildas försektionsärskildrimligare kanrättvisesynpunkt är en
kostnaderna.fördelning av

förrättningsbeslutVerkställighet4.8 av

underhålla någonellerbyggavägförening underlåterOm att aven
länsstyrelsenvinterväghållning kanfullgöraföreningens ellervägar

tidinom vissföreningenföreläggaförsta stycket EVLenligt 87 § att
erforderliga åtgärder.vidta

verk-länsstyrelsenföreläggandet, kanvägföreningeninteFöljer
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ställa åtgärderna föreningens bekostnad.
innehåller inteAL några bestämmelser motsvarande de i 87 §

EVL. Av 33 § AL framgår gemensamhetsanläggning inteatt om en
utförts inom den tid ibestämts beslutet anläggningsbeslutetärsom
förfallet. ersättningDetsamma gäller för upplåtelse inlösenellerom
inte inomhar betalats år från det ersättningsbeslutet lagaett att vann
kraft och ingen tillerkänts ersättning har begärt verkställighetsom av
beslutet. Lantmäterimyndigheten kan dock, särskilda före-skälom
ligger, förlängning tiden.besluta Avsikten med den befogen-om av
heten i första undvikahand problem anläggningsbeslutär näratt ett
och fastighetsbildningsbeslut har samband med varandra.ett
Myndigheten självmantha befogenhet besluta förläng-attanses om
ning, vidare 1973:160 251.se prop. s.

Enligt § får31 SFL länsstyrelsen, skäl därtill föreligger,om
förordna för samfällighetsföreningstyrelsen skall bestå fleratt en av

iledamöter stadgarna. Vidare får ilänsstyrelsenän som anges
föreningsstämmans ställe eller det finns synnerliga skäl,utse en, om
flera ledamöter. befogenheter enligtDessa bör förarbetena iutövas
fall samfällighetens förvaltningdå berör väsentliga allmänna intressen

befaras inte i tillräcklig bliroch det kan dessa mån beaktade.att
Länsstyrelsen bör inte ingripa hänsyn till enskilda intressen annatav

undantagsvis, då behörig styrelse finns denna påän t.ex. en men
grund djupgående stadigvarande meningsskiljaktigheteroch ellerav

anledning förmåga effektivt tillvaratasaknar med-attav annan
lemmarnas angelägenheter, 1973: 160 426 och 427. Synnerli-prop. s.

skäl flera styrelseledamöter kan gemensamhetsan-att utse attga vara
läggningen inrättats enig sakägaropinion enligt §7 andramot en
stycket och verkställigheten beslutet måste kunnaAL tryggasav

tillsätts,handlingskraftig styrelse jämför nämndaattgenom en prop.
573, 574 och 604.s.

i också enligtDet bör sammanhanget länsstyrelsen 33 §nämnas att
SFL kan förordna syssloman föreningens styrelse inte ärom

inte finnsbeslutför. Om det några andra styrelseledamöter, handhar
sysslomannen föreningens angelägenheter och företräderensam
föreningen styrelse.som

kan alltså konstateras vissa möjligheter fram-Det SFLatt attger
tvinga verkställighet anläggningsbeslut ändradeettav genom
majoritetsförhållanden i styrelsen dessa möjligheter inteattmen anses
böra tillgripas anläggningen synnerligenbehovet äränannat om av

fallet anläggningen förutsatt iangeläget. Detta äranses vara om en
saneringsföretag. Planmyndighetemasplan eller har samband med ett

anläggningen tillmätas ochuppfattning behovet bör stor somom av
andra fall då1973:160 194. Iregel avgörande betydelse, änprop. s.

tillsättandet flera styrelseledamöterintressen berörs tordeallmänna av
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framkomlig församfällighetsförening intei väg attenvaraen
anläggningsbeslut.verkställighetåstadkomma ettav

uppfattning möjligheterna genomföra anlägg-Enligt vår är att ett
ovilligföreningens alltför begränsade.i fall då styrelseningsbeslut är

anledning till försiktighet det gällerfinnsVisserligen det när att
i principområdeverkställighet besluttvinga fram ärett somav

emellertid utgå frånavtalsfrihet. måsteföremål för Man att an-
har behovtillkommit därför delägarnaläggningsbeslutet har att av

förhållande till de delägarei varierande grad. Ianläggningen, låt vara
sig obilligtanläggningen detintressehar starkt attterett avsom

förfalla därföri praktiken kommaanläggningsbeslutet kan attatt en
Varje bör kunna krävadelägaremajoritet delägarna är attemot.av

kriteriernai angivnaprövning de ALfattats efterbeslutett avsom en
blirtill tals ocksåintressenter fått kommaförfarande allai däroch ett

sakligafinns några skälVi inte göragenomfört. det attattmenar
påtill verkställighet beroendemöjligheteni frågaskillnad omom

enskilda intressen berörs.intressen eller enbartallmänna
innebärbestämmelseri införsdärför det ALVi förordar att som

anläggningsbeslutetgenomföraförkan förordnassyssloman attatt en
förinte vidtar några åtgärdereller delägarnastyrelsennär genom-

anläggningsbeslutetfinns risk förföljaktligenoch detförande att
sålundaför förordnande börFörutsättningenförfalla.kommer ettatt

inte kommerbefaras anläggningenskäligen kandet attattattvara
besluteller ii beslutetinom den tid bestämtsutföras omsom

vi dettredje AL.tid enligt 33 § stycket Däremotförlängd attanser
motsvarande deninföra någon bestämmelseinte finns skäl att

enligt EVL förordna sysslomanfinns 87 §möjlighet att omsom
tillfredsställandedrivs eller underhålls sätt.anläggningen inte ett

Är fåruppgiften,denmissnöjda fullgörmed hur styrelsendelägarna
tillräcklig.styrelsenmöjligheten årsstämman bytaatt ut anses

föreningsförvaltning enligt SFL.siktesagdaDet närmasttar
delägarförvaltning intevid delägarna överensOm är attom ge-

föreningsför-tillövergånganläggningsbeslutet, tordenomföra en
emellertid inte uteslutastillvaltning ligga hands. Det kannärmast att

förordnas,någon gång räcker med sysslomandet t.ex.att om
välfortsättningen sedanisig kunna kommadelägarna överensanser

möjligheten begäraVi därförhuvudfrågan avklarad.är attattanser
föreningsförvaltning.inte till fallsyssloman bör reserveras av

tillkommabörförordnande sysslomanbegäraRätten att sammaav
innebärförrättning. Detenligt 18 § AL har begärakrets rätt attsom

kommunen ochenskilda fastighetsägareinte bara även t.ex.utanatt
När det gällersyssloman.i vissa fall kan begäralänsstyrelsen

sysslomanmöjligheten begäraalltsåintressen kommerallmänna att
styrelsemajoritetmöjligheten säkratill vid sidanstå buds attatt av
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tilluppgift emellertid begränsadSysslomannens ärenligt 31 § SFL.
SFL täckeranläggningsbeslutet medan 31 § ävengenomförande av

anläggningen.förvaltningen av
syssloman står valetskallfrågandet gällerNär utsevem som

lantmäterimyndigheten. länsstyrelsenMotochlänsstyrelsenmellan
kommit frångåuppgifter det slaget alltmerdelstalar attatt av

överlantmätarmyndigheten avskaffats,och sedanlänsstyrelsen att,
fastighetsbildningsfrâgorlantmäteri-i ochegentlig kompetensnågon

i någonlantmäterimyndigheten talardär. Motfinns kvarinte längre
myndighetolämpligtuppfattasmån det kan attatt somsammasom

verkställighetenfår medanläggningsbeslutetmeddelat ävenhar att
fördelen medfrämstlantmäterimyndigheten talarFör attgöra.

svårigheternavarimyndighetförordnassysslomannen vetsomav en
myndigheten tordeövervinnas.skall Denhinderoch vilkabestår som

kvalifikationer den sysslo-vilkalämpad avgöradärför bäst attvara
Vienskilda fallet.sin uppgift i detför kunna lösahabör attmannen

förordnasföreslå sysslomannenfördärförhar attattstannat av
lantmäterimyndigheten.

tid någoniframställts rättsysslomanbegäranEn somavsomom
intetills vidareanläggningsbeslutetfå den verkanbehörig börär att

anläggnings-medföradettaframställningen, börAvslåsförfaller. att
anläggningen har gåttutförandetiden förförfaller ut.beslutet när av

fastig-tillöverklagasemellertid kunnaavslag börbeslutEtt om
bliöverklagande skalltillmöjlighetenintehetsdomstolen. För att

avslagsbeslutet harförfalla förstanläggningsbeslutet närillusorisk bör
kraft.vunnit laga

förutseskvalifikationer kansysslomannensBeträffande att
frågorhand torde kommauppgifterna i första att om upp-avse

förtrogen meddärförböreller honekonomi. Hanhandling och vara
denkunskaperockså hafrågor och bör gärna typsådana avom

inte detVi dockharfrågaanläggning det ansettär varaom.som
kvali-sysslomannensformella kravnågranödvändigt ställaatt

torde kommaviss kompetensbehovetfikationer, helst attavsom
till fall.från fallväxla

lantmäterimyn-bör bestämmasErsättningen till sysslomannen av
Andelstalen för anlägg-delägarna.fördelning mellanfördigheten

ersättning enligtinteBetalasvägledande.börningens utförande vara
delägarnahoskunnabör beloppetbestämt,myndighetenvad uttas

förstajfr kap. §3 lutsökningsbalkenienligt bestämmelserna
sysslomanbegärandet fallbalk. Förnämndastycket 7 att omen

sökanden.betalaskostnadereventuellaavslås, bör av
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Trafiksäkerhetsbestämmelser4. 9

Inledning4.9. 1

till främjande finns iBestämmelser trafiksäkerheten 5 kap. EVL.av
Enligt förordna förbud100 och 101 EVL kan länsstyrelsen om

trafikfarliga anläggningar inom fråntolvmeterszon vägbanansmot en
befintliga trafikfarligamitt föreläggande bortatt taresp. ge om

anordningar. Trafiksäkerhetsbestämmelserna gäller enligt fjärde1 §
inte inom områden detaljplan. bör observerasstycket EVL med Det

till skillnad från regleringen i bestämmelserna inteVägL äratt
tillämpliga länsstyrelsen förordnargenerellt det krävs deattutan att

viss enskildskall gälla för eller del sådanväg väg.enen av
iVid tillkomst lämnades trafiksäkerhetsbestämmelsernaAL:s

tillkap. EVL orubbade. I förarbetena AL dessa hade5 attangavs en
sinoffentligrättslig karaktär de knappast hadeså utpräglat rättaatt

lagstiftningen och bestämmelserna torde gällaplats i den aktuella att
enskilda tillkommitpå vilket den hade prop.oberoende sätt vägenav

med karaktär62 och 607. Ett bestämmelser1973:160 par avs.
säkerhetsföreskrifter infördes, nämligen och §§.ordnings- och 51 55

dock viss tveksamhet till bestämmelsernaförarbetena uttrycktesI en
kvistaplacering. Bestämmelserna ioch 51 § ALderas rätt attom

buskar torde i första hand syfta tilleller hugga bort träd och att
trafiksäkerhet och det kan därför gällandetillgodose kravet göras

tillrättigheter bör regleras i anslutning de andrafrågan sådanaatt om
enskildatrafiksäkerhetsfrågor 1973: 160 285.prop.rör vägarsom s.

enskild byggs så den korsarreglerar55 § AL vägnär att annan
direkt ochBestämmelsen Överförd från 41 § EVLtrafikled. är

fastig-remissinstansinfördes efter påpekanden från attomen
författninginte lag eller tordehetsbildningsmyndigheten stödutan av
till vissi anläggningsbeslut vägarbetet del skallkunna föreskriva att

stå under dess kontroll.trafikleds förvaltning elleromhändertas av
utformningenslutliga ochförarbetena förutsattes frågan denI att om

skulleplaceringen behövliga föreskrifter prop.övervägasnärmareav
1973:160 278.s.

till skydd förVägutredningen ansåg i 5 kap. EVLreglernaatt
skulletrafiksäkerheten föreslog länsstyrelsenskulle upphävas och att

säkerhetsföreskriftervissa ordnings-få förordna ochrätt samtatt att
enskildai blev tillämpligaersättningsregler liknande de VägL

Därmed avsågs delsnågorlunda betydande trafik.med vägarvägar
för allmän samfärdsel,statsbidrag därför betydelsemed de äratt av

får kommunalalikartaddels andra vägarvägar natur, t.ex somav
förhållande till gällandeutvidgning ibidrag. Förslaget innebar en

ibestämmelser EVL.
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meningsfulltVäghållningsutredningen ansåg det inte göraattvara
innanändringar i trafiksäkerhetsbestämmelsernasakliganågra en

enskilda genomförts ochmateriella reglernareform de vägaromav
föras tilli kap. skulledärför bestämmelserna 5 EVL överföreslog att

redaktionella ändringar.enbartmedAL

trafiksäkerhetsbestämmelser förBehovet4.9.2 av
enskilda vägar

olycksstatistiken enskildaundersökninggjortVi inte någonhar av
tidigare nämndaVägverketsi jämförelse med allmänna Ivägar.vägar

enskild väghållning, detbidrag tillAnalys attrapport, angesav
enskildaolyckor på den del det vägnätetallaförekommer typer avav

dominerarViltolyckorberättigat till statsbidrag.är stormen ensom
förfrågningar kommuner,Vid hosmötesolyckor.andel utgörs av

trañksäkerhetsproblemen pådet framgåttlänsstyrelser har attm.m.
vanligsärskilt omfattande. Eninteenskildade vägarna anses som

enskildapålåga standardenuppfattning den allmänt vägarär settatt
tillhöjd standard lederochinte såproblemen ärgör attstoraatt mer

hastigheter och fler olyckor.trafik, högre
länsstyrelserna sällanpåvi fått fram tyderuppgifter harDe attsom

exempel kani EVL. Somtrafilcsäkerhetsbestämmelsematillämpar
förordnandeningai Skaraborgs län harvid länsstyrelsennämnas att

ettfinnsendastdet totaltsedan 1960-talet,enligt § EVL skett100 att
enskildasådanadessai länet ochfemtiotal förordnanden att avser

förordnandetdomineradetrafikenfrämmande närdär denvägar
översiktsplanerna,redovisade ifinnsFörordnandenameddelades.

vilket kaninte skettförordnandena haruppföljningnågon avmen
förordnandeinte någotändrats harharinnebära när vägarna nyttatt

till handsuppgifter ligger det närabakgrund dessameddelats. Mot av
fråninnefattarnuvarande bestämmelserdra slutsatsen att enatt

behovetreglering ochtillräckligtrafiksäkerhetssynpunkt att av
särskiltintebestämmelser är stort.

förklaringtill nuvarande läget. Enförklaringar detfinns fleraDet
i andrasamfällighetsföreningar ochvägföreningar ochi deär att -
frågorstatsbidrag löserfårväghållningsorganisationer mansom-

Vägverketsmedhand tillsammansundertrafiksäkerhetenrör.som
bidragsgivningen. Enmedtrafikregioner i sambandochväg- annan

enligtvägsamfilligheteringavägföreningar ochförklaring fåär att
trafiksäker-Visserligentillkomst. ärnybildats sedan AL:sEVL har

enskildatillämpliga på alla vägari EVLhetsbestämmelserna men
hartrafiksäkerhetsfrågorna,ibeslutarformelltlänsstyrelserna, som

gemensamhetsanläggningarmedkontaktytornaturligainte samma
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bildas enligt förvaltasAL och enligt SFL:s regelsystem. Ensom
ytterligare förklaring till trafiksäkerhetsbestämmelsema i inteEVLatt
tillämpas i så utsträckning kan del de enskildastor attvara en av

tillkommervägar grund bebyggelse har fångatssom av ny upp av
de bestämmelser finns till skydd för trafiksäkerheten i PBL.som

år 1954Redan trafiksäkerhetsbestämmelserna infördesnär i EVL dis-
kuterades det skulle klara sig med de bestämmelserattom som

ifanns den dåvarande byggnadslagstiftningen. Det konstaterades
emellertid det fanns brister i denna lagstiftning gjordeatt attsom
trafiksäkerhetsintressena inte alltid kunde hävdas prop. 1954:76

74.s.
I 3 kap. finnsPBL de materiella reglerna egenskapskrav vidom

åtgärder byggnader och andra anläggningar, och allmännatomter,
särskilt sikteplatser trafiksäkerheten. l 3 kap. 2 §tarsom anges

byggnader skall placeras och utformas så de eller derasatt att
avsedda användning bl.a. inte inverkar menligt trafiksäkerheten.
Denna bestämmelse skall beaktas såväl vid utformningen detaljpla-av

bygglovpliktiga åtgärdernär Bestämmelsenprövas. reglerarner som
ungefär sak 47 § VägL varför den paragrafengör, harsamma som
undantagits tillämpningfrån inom områden med detaljplan och i fråga

åtgärder för vilka bygglov krävs. Genom 3 kap. blir14 § bl.a.om
föreskriften i 3 tillämpligkap. 2 § i fråga sådana andraom an-
läggningar ibyggnaderän 8 kap. 2 första§ stycket. Desom anges

sistafyra paragraferna i 3 kap. också intresse iär dettaav samman-
hang. För i anspråk för bebyggelse skall enligt kap.3tomter tassom

§ första och tillses15 stycket 3 4 betydande olägenheter föratt
trafiken inte uppkommer och finnsdet lämpligt belägen utfartatt en
eller utgång från anordningar medgertomten samtannan som
nödvändiga och tillgodoser framkomlighet förkravettransporter
utryckningsfordon. I 3 kap. finns kompletterande17 § bestämmel-en

innebär krav de bebyggda elleräratt tomter, oavsettsomse om
inte, skall skötas så betydande inteolägenheter uppkommer föratt
omgivningen och för trafiken riskenoch så för olycksfallatt
begränsas. Med mark för bebyggelse avseddutgörtomt avses som en
enhet. Till hör den mark bebyggelsen och sådantomt upptassom av

ligger imark direkt anslutning till denna och används ellersom som
behövs för bebyggelsen skall kunna användas för ändamålatt avsett

1985/86:1se 517. Av 3 kap. 18 § framgår i frågaattprop. s. om
allmänna platser områdenoch för anläggningarandra byggnaderän
skall vad föreskrivs i §§ tillämpas i skälig15-17tomtersom om
utsträckning. Därmed vissa grundkrav, bl.a. de gällerattavses som
trafiksäkerheten, iakttas.skall Hänvisningen till innebär17 § detatt
kan ställas krav skötsel och underhåll.

Byggnadsnämnden enligtkan ingripa10 kap. 15 § PBL denmot
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enligtåligger honomåtgärdervidta sådanaunderlåter att somsom
föreskriftenligteller någoni PBLbestämmelserna 3 kap. som

dessutomkap. 17§ PBLlagen. 10med stödmeddelats gerav
detaljplan ingripa medinom område medbyggnadsnämnden rätt att

vidta åtgärdellerbortföreläggande ägaren att tamot om enannan
kommit medföraanläggning harellerbyggnad att storaannan

förhållandena hargrundtrafiksäkerheten påförolägenheter attav
meddelas endastföreläggandebyggnader fårBeträffandeändrats. om

ringa värde.svårighet ellerflyttas ärkanbyggnaden utan av
fastighet ellerföreläggafår ocksåByggnadsnämnden ägaren av en

utgångutfart ellerändrastängsel elleranordnabyggnad att amian
vägar till trafiksäkerheten.med hänsynbehövsdetochgatormot om

styckena haroch andra§ förstai 10 kap. 17Bestämmelserna
undvika kompe-för40§ VägL52§medsamordnats attresp.

och §stycket 42dubbelprövning 52 § andrasetenskonflikter och
VägL.

i ochPBLtrafiksäkerhetsbestämmelsernaTillämpningen av
tidigarebestämmelsertill VägL:s äri förhållandeavgränsningen som

tillfinns detaljplantill ävendetinte enbart knuten utanatt omantytts
och §§ PBLkap. 2åtgärden. I 8 1aktuellabygglov för dendet krävs

uppförandebygglov förbestämmelserfinns generella m.m. avom
särskildafinns3 §anläggningar. I 8 kap.andrabyggnader resp.

iEnligt punkten 2detaljplan.medområdenförbestämmelser
väsentligt ändraellerförbl.a.paragrafen krävs bygglov sättaatt upp

100 § EVLVägL ochoch 47 §§ljusanordningar. 45, 46ellerskyltar
bestämmelser äråtgärder. VägL:smotsvarandei huvudsakreglerar

områdeutanförgäller endasttill vida desåsamordnade med PBL att
anordningaranläggningar,byggnader, andrafördetaljplan ochmed

brister idedelinte krävs. Envilka bygglovföråtgärdereller av
byggnadslagstift-i den äldrefannstrafiksäkerhetshänseende som

Bestämmel-i PBL.bestämmelseråtgärdadeningen är genomnumera
område medinomskyddfortfarande bättreemellertidgerserna

tillMöjlighetenområde.utanför sådantdetaljplan attattän se
markbegränsad i frågaröjs tordeväxtlighetsikthindrande omvara

frågasåvida intedettomtbegreppet, ärin underinte faller omsom
därföruppfattningVårinom plan. ärområdeplatsmark, dvs.allmän

utsträckningtillräckligii intePBLregelsystemetdet nuvarandeatt
utanförområdengällersärskilt dettrafiksäkerheten närtillgodoser

detaljplan.
för åtgärderreglerihabörVi stort sett somatt sammamananser

för allmämia vägarenskildaför vägarfrämjar trafiksäkerheten som
beskaffen-påavseendemed vägensjämförbaraförhållandena ärnär

trafiksäker-frånNågon skarp gränstrafikens karaktär.ochhet
alltidintekanenskildaoch vägarmellan allmänna vägarhetssynpunkt
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dras. På vissa enskilda trafiken omfattning påvägar är större änav
minstdet trafikerade Trañksäkerhetenallmänna vägnätet. är ett

angeläget allmänt intresse och väghållare bör inteärvem som vara
avgörande för vilka trafiksäkerhetsbestämmelser skall gälla. Påsom

enskildagrund har så olika fyllerkaraktär och så vittvägarattav
skilda syften det inte rimligt enskildaför ha generellaär vägaratt
regler på för allmänna Vi sålundasätt vägar. attsamma som anser

liksom för ireglerna närvarande 5 kap. EVL måste utgå från det
faktiska behovet klassningoch med måstevägaratt systemet av
finnas i fortsättningen.kvar även

4.9.3 Begreppet vägområde

Införandet tillPBL ledde vissa följdändringar i EVL. Beträffandeav
ändringeni 100 §anfördes i specialmotiveringen 1985/862118prop.

följande.64 bl.a. bör framhållas flera de åtgärderDet atts. av som
omfattas paragrafen för närvarande kräver byggnadslov ochav

blirdärmed föremål för prövning både länsstyrelsen och bygg-av
dubbelprövningnadsnämnden. undanröja sådan borde iFör att en

paragrafen för bygglovspliktigamotsvarande undantag åtgärdergöras
föreslagits i 47 ytterligare skäl för sådant§ väglagen. Ett ettsom

undantag skulle PBL-förslaget prövning byggnads-görattvara av
nämnd obligatorisk möjlig i flera falleller för närvarande. Attän
bygglovspliktiga inte praktiskaåtgärder undantas beror de
svårigheterna tillämpa sådan regel så förbudsområdetslängeatt en

skall räknas från mitt inte, imark ochgräns vägensmot amlan som
från vägområdets Byggnadsnämndens behörighetväglagen, kar1t. att

utanförbygglov kan nämligen åtgärderendast omfattapröva
vägområdet och således områdelokaliserade tillär gränserett vars

finnsmycket oklara, så länge vägområde intebegreppetär närmare
definierat i lagen enskilda vägar.om

självaI VägL används begreppet vägområde för avgränsaatt
Enligt tagits i3 § den markVägL vägområdevägen. utgörs av som

anspråk för väganordning, anordningardvs. för och andravägbana
stadigvarande driftbehövs för bestånd, eller brukande sevägenssom

2 § Som tidigare enligt 100 ochVägL. kan länsstyrelsennämnts
101 §§ EVL förordna förbud trafikfarliga anläggningar inommotom

tolvmeterszon från mitt. Enligt räknasvägbanans VägL motsva-en
rande från vägområdets ytterkanter.vägområdet, dvs. från Izoner
den äldre väglagen från vägbanans mitt.räknades vägområdet En
ändring ansågs emellertid nödvändig den trafiksäker-grund attav

minskadehetszon bestämmelserna avsåg skydda allteftersomattsom
de allmänna breddades.vägarna
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trafiksäkerhetsbe-stycket EVL gäller§ förstaTill följd l kap. lav
enligtinrättade AL. Vadföri kap. EVL vägarstämmelserna 5 även

iväganordning definierat 46 § ALoch begreppet ärtillhör vägsom
Trafiksäkerhetszonenfinns inte.definition vägområdenågon avmen

mitt för§ EVL från vägbananstill följd 100 ävenalltsåräknas av
enligt AL.inrättadevägar

dubbelprövning skekanmedför detta närtidigareSom nämnts att
enligt EVLbåde länsstyrelsenbygglovåtgärder kräver prövas avsom

trafiksäkerhetsbestämmel-Vienligt PBL.kommunenoch attanserav
vägområde.från begreppeti utgåliksom VägLi AL börserna

tydlig.ochkompetensfördelningen mellan PBL ALblirDärigenom

frågorskall besluta rörVem4.9.4 somom
enskildaförtrafiksäkerheten vägar

för frågorformelltlänsstyrelsendetEnligt EVL är ansvarar somsom
enligtväghållare för allmän vägtrafiksäkerheten. När ärrör staten

förvaltningregionalahörandetill VägverketdenVägL detär som
Enligtväghållningsmyndighet. 7 §regeringen bestämmer ärsom

trafikregionochVägverkets1971:954 väg-ärvägkungörelsen
Är för allmänväghållarekommunenväghållningsmyndighet.statlig

kommunala nämndi stället denväghållningsmyndighetväg är som
andratekniska nämnden. Iellerkommunfullmäktige gatu-utser, t.ex.

byggnadsnämnden.fall det kommunenär genom
och tillanslutning enskildtill vägtillståndföri VägLAnsvaret av

väghållningsmyndigheten.liggervägområdetinomåtgärder
allmännabeträffande vägarlänsstyrelsendetDäremot är gersom

åtgärderrörandeföreläggandenföreskrifter ochmeddelartillstånd,
trafiksäkerheten.vägområdetutanför rörsom

främjandetillbestämmelserinföramöjlighetendiskuteratVi har att
påförbudsinriktade byggerintetrafiksäkerheten är attutansomav

isamrådsförfarande därfrämjastrafiksäkerheten ansvaretettgenom
emellertidViväghållare.ligger denutsträckning ärstor ansersom

fastighetsägare ochenskildaöverlåta tillför osäkertdet är attatt
ibedömningarväghâllningen göraskötersamfälligheter attsom

inte medräknahand. Man kantrafiksäkerhetsfrågor på att sam-egen
i frågor.tillräcklig dessakompetensharfälligheterna

trafikregionerochVägverketsdettidigare väg-Som ärantytts som
EVL.trafiksäkerhetsfrågor avseendekunskapenpraktiken hari om

faktiskamed detinteformella överensstämmerLänsstyrelsens ansvar
Viutvecklats.länsstyrelsens roll haroch med hur attanseransvaret

enskildavilkabeslutamyndighet skallviktigt dendet är att omsom
hartrafiksäkerhetsbestämmelsernaomfattasbörvägar avsom
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lokalkännedom också förmåga tillämpa bestämmelserna påattmen
enhetligt Vägverketsätt. har sektorsansvaret för trafiksäkerhetenett

för såväl allmänna enskilda regionala förvaltningarnaDevägar.som
har kunskap de handläggervägnätet den statligaattom genom
bidragsgivningen. Vi de statliga väghållningsmyndighetema,attanser
dvs. Vägverkets trafikregioneroch lämpadeväg- beslutaär mest att

trafiksäkerheten.om

4.9.5 Ersättning för inskränkningar

inteI VägL kommunen väghållare för denärstatensvarar om- -
ersättning blikan aktuell fastighet drabbas inskränk-närsom en av
ningar till följd trañksäkerhetsbestämmelserna. Detsamma gällerav
enligt ViEVL. den nuvarande ordningen behållasbör närattanser
bestämmelserna förs till AL.över

Lagtekniska4.9.6 överväganden

Vi diskuterat trafiksäkerhetsbestämmelsernahar skall gällavar som
enskilda lämpligenför bör placeras. Sett perspektivet ALvägar attur

i lagstiftning förförsta hand samverkan mellan fastigheterär ären
inte självklart bestämmelsernadet bäst i nackdelAL. Enatt passar

i trafiksäkerhetsbestämmelsermed AL ungefäratt ta upp som
förde gäller allmänna blir frågadetvägar ärmotsvarar attsom om

relativt omfattande regelsystem, vilket viss slagsidaALett ger en
gäller fastighetssamverkan,andra regler sådana särskiltänmot som

förutses inte tillämpasdet kan bestämmelserna kommeratt attsom
särskilt ofta.

Vi har lämpligt idet skulle den delövervägt rörattom somvara
trañksäkerhetsreglema låta tillämplig för alla påVägL bli vägar
motsvarande vägtrafikkungörelsen 1972:603, VTKsätt ärsom

trafikreglema.beträffande Enligt första stycket gäller1 § VTK
kungörelsen trafik på vilket innebär den gäller både allmännaväg, att
och enskilda Behovet klassa de enskilda ochvägar. vägarna attattav

vissa förenklingar i jämförelsebestämmelserna med degöra av
viss risk ingreppen iallmämia medför emellertid förvägarna atten

blir omfattande och systematiken dålig. i bestämmelseVägL Att en
i hänvisa till i tillämpligaAL endast VägL:s bestämmelser gälleratt

inte lösning vi i första hand vill förorda. Dendelar heller denär som
Vikommer sannolikt tillämpningen komplicerad.göraatt mer anser

därför för trafiksäkerhetsbe-övervägande skäl ändå talar attatt
hänvisning till be-i varvid VägL:sstämmelserna AL,tas upp
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möjligt.detskestämmelser bör när är
föreslåalternativ nedanalternativ 2seemellertidVi vill ettsom

den beslutandeförutombestämmelsei AL atttasatt som,enupp
vissahänvisning tillenbartinnehållerutpekas,myndigheten en
alltidintebestämmelserdessaNackdeleni VägL. ärbestämmelser att

regleringen inaturligtvisfördelfullt En ärtillämpaskan att attut.
betydligt enklare.blirAL

2ALTERNATIV

förvaltningregionalahörandetill VägverketDen som
detväghållningsmyndigheten fårregeringen bestämmer om

ellerviss enskildi fråga vägtrafiksäkerhetenförbehövs om
i 45-47,43,bestämmelsernaförordnadel väg attav

första-tredje styckena72 §64-69 §§,61, 62 och51--53,
tillämpliga delar.igälla1971:948 skall§ väglagenoch 77

ibestämmelsernaskallväglagentillämpning 47 §Vid av
enskildamellanplankorsning istycketandra sammaavse

förstai 61 §Vadspårvägar.ellerjärnvägarvägar, som
skallväghállaren69 och 7265, 66, sägsstycket, 62, om

i stället staten.avse

bestämmelsernaplaceringeni ochinnehålletVi har övervägtäven av
ändraskälinte finnsfunnit detVi hari och 55 AL. att51 att vare

placering.ellersig innehåll

Övriga frågor4.10

ställning vidSamfällighetsföreningens4.10.1

omprövningsförrättning

ochAL:sutvidgats sedanbefogenheter harSamfällighetsföreningens
fastighetsbildningsutredningensföljdSomtillkomst.SFL:s aven

SFS§ FBLi 11ändringar 4 kap.gjordes1986:29SOUförslag
isamfällighetsförening sakägareärinnebär1989:724 att ensom

samfälld markförrättning angårför delägarnastället somom en
samfállighetsföreningarsutvidgadesVidareföreningen.förvaltas av

vid fastighets-förrättning delsinitiativ tilltillmöjligheter att ta
anläggningsförrättningviddelsFBL,3 §enligt kap.reglering 5 en-

förenings-besluteftersamfällighetsförening får§ AL. Enligt 18 av
mark undersamfälldberörfastighetsregleringbegärastämman som

angårförrättningbegäraförvaltningföreningens somenresp.
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gemensamhetsanläggning under föreningens förvaltning. kanDet
tilläggas vi i avsnitt har föreslagit rättig-dessutom 4.7.3att att en

till samfällighets-hetsupplåtelse använda skall kunnaväg görasatt en
räkning.förening för dess medlemmars

Fastighetsbildningutredningen ansåg SOU 1986:29 72 ff. ochs.
ff. praktiska för samfällighetsföreningen fick204 skäl taladeatt att

ställning i för enskilda vidsakägare stället de delägarnaav om-
ändring iprövningsförrättning enligt 35 gäller fråga§ AL som om

fastigheter i anläggningen. Förslaget genomför-kretsen deltarav som
invändningsfrittinte motiveringen inte heltdes med detatt urvar

rationaliseringseffekten litenrättssäkerhetssynpunkt och prop.att var
1988/89:77 76.s.

motiverar frågan påVi upphävandet EVL att nyttattanser av
vägföreningar antal delägare.Många befintliga harövervägs. stortett

redovisats förrättningsför-Som i våra överväganden förenklatettom
visserligen enligt 10 §farande i avsnitt kan delgivning ske4.5.6

samfällighetsföreningdelgivningslagen. Enligt rättspraxis saknar en
företräda övrigabehörighet i rättegång fastighets utträdeatt om

ochi anläggningen ställföreträdare NJA 1983 188delägare s.som
vid ändringinte behörig företräda delägarnaden hellerär att av

Sverige,gemensamhetsanläggningomfattningen Hovr. V.av en
SÖ samfällighetsföreningensgrundavd. 1992-11-16, 34. På av

i praktiken kun-behörighet användsbristande företräda delägarnaatt
blirgörelsedelgivning personlig delgivning. Kallelseförfarandeteller

vägföreningsin-förhållandevis komplicerat och dyrbart. Närdärmed
omprövningsförrättningar medförsvinner vidstitutet kommer det

förenklingssyn-styrka tidigare framstå befogatänstörre att ursom
samfällighetsföreningen delägarna.punkt kanatt representera

samfällighetsföreningiVår utgångspunkt medlemmarnaär att en
fastighet skallvid omprövningsförrättning frågarör om ensom

ändrasandelstal skallinträda i eller utträda samfällighet ellerur
förhållande tillintresse bevaka itypiskt har attsett ett gemensamt

invändasdetta kanden fastighet direkt berörs. Mot attt.ex.som
olikaolika medlemmarna harfastigheternas andelstal kan göra att syn

bordei och det därförpå frågor ändringar delägarkretsen attom
föreningensförantingen beslut föreningsstämmankrävas attett av

formeller någonstyrelse skall få företräda medlemmarna att av
införs.begränsning befogenheterstyrelsensav

samfällighetsföreningensredovisats i avsnitt träffarSom 4.5.5
deenligt delägarnas löverenskommelser 43 §styrelse vägnar.

omfattningrelativt begränsad ochfall iflesta berörs medlemmarna
belastning. ipåtaglig Detändringarna medför ingen är samman-ny

lantmäterimyndigheten har självmantviktigt påpekahanget attatt att
inte såändring får beslutas§ andra stycket AL, dvs.beakta 35 att
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enskildfrån allmän eller synpunkt.olägenhet uppkommeravsevärd
inte fårstyrelseledamotgäller enligt 36 § SFLVidare att taen

väsentligt intressei vilken harangelägenhet hanbefattning med etten
föreningens.strider motsom

förenklinginnebära avsevärddet skulleVi attatt geenanser
vid överenskom-samfällighetsföreningen, på motsvarande sätt som

vid omprövningsför-övriga delägareföreträdabefogenhetmelser, att
ändringin- utträde ellerfastighets ellerrättning gäller avsom

Viemellertid beaktas.måsteRättssäkerhetsaspektenandelstal. anser
företrättsdedelägarna,detta kan ske trots attattatt avgenom

klagaomprövningsförrättningen, fårvid överföreningen rätt att
sådant de kande berörsi den män sättdenna att anses som

sakägare.
samfällighetsför-lämpligt låtadetVi har övervägt äräven attom

ändringarfrågaeningen företräda delägarna smärrenär är avom
omläggningoch standard,anläggningens omfattning t.ex. av en

nödvändigttrafiksäkerhetsskäl. Detta kanvägsträckakortare varaav
sträckning.trafikfarlig Ettellerbrist vändytorgrundpå enav

ekonomi-tillbehöver byggamarkägareexempel är attannat enen
föromläggningdärför krävsliknande och det vägenellerbyggnad av

Ändring standarden kangenomföras.byggnationen skall kunnaatt av
asfaltering.vägbredd ellerökadgälla

Även billigarebetydligt ochenklareskulledet omvaraom
fastighetsägare intedesamfällighetsföreningen fick representera som

redovisatvivi de skäl överens-direkt berörs, attmotatt somanser
omfattning och standardanläggningsträffasfårkommelser om en

omprövningsförrättningar.gällande vidsigstyrkamed görän större
påtagligtförrättningar påsådana sättpekaVi vill sålunda ettatt

inte kandelägarna och detkostnaderna förpåverkakan attantasatt
vidarei saken.intresse Detalltid ärhardelägarna gemensamtett

ändringar.vad skall smärresvårt avgränsaatt anses somsom
bestämmelseSammanfattningsvis föreslår görsomen ny

vidföreträda delägarnabehörigsamfällighetsföreningen att om-
eller frågaändring i deltagarkretsenprövningsförrättning gällersom

inteBestämmelsen bör begränsasfastighets andelstal.ändring avom
gälla allagemensamhetsanläggningar för börtill vägargälla utanatt

bestämmelsenVi föreslår dengemensamhetsanläggningar. tasatt nya
tillämpas lant-dessutomBestämmelsen böri 35 § AL. omupp

gemensamhetsanlägg-anslutning tillmäterimyndigheten beslutar om
fastighetsbildningsförrättning enligt den föreslagna be-ning vid

stämmelsen i 42 a
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4.10.2 Ekonomisk reglering

Enligt 3 kap. EVL sker ingen ekonomisk reglering vid ändringar i
delaktighetsförhållandena eftersom fastigheterna ansluts automatiskt
till vägföreningen. Ansvaret för föreningens skulder ligger de
fastigheter ingår i föreningen aktualiseras.när Attansvaretsom
någon ekonomisk reglering inte sker kan medföra problem t.ex. om
medlemmarna i vägföreningen inte fastighet medaccepterar att en ny

har standardväg det befintligasämre än in ivägnätetsom tas
föreningen.

finnsI AL bestämmelser ekonomisk reglering i 36-40 §§.om
Vid ändring delaktighetsförhållandena i gemensamhetsan-en av en
läggning förvaltas samfällighetsförening skall det prövassom av en

föreningen skall upplösas eller ekonomisk reglering skallom om en
mellan medlemmarna.göras Upplösning skall ske bara intedetnär

går få till stånd ekonomisk uppgörelse. Som tänkbaraatt exempelen
upplösning kannär aktuell genomgripandenämns förändringarvara

i fastighetsunderlaget eller föreningens skuldernär överstiger värdet
anläggningen och tillgångarna. När fastighet tvångsansluts tillav en
anläggning förvaltas förening visar underskott bören som av en som

upplösning alltid ske prop. 1973:160 257. Skall föreningen intes.
upplösas skall det beräkninggöras det finns elleröver-etten om
underskott i samfálligheten. Detta jämförelsegörs mellangenom en
anläggningens värde och föreningens tillgångar å sidan ochena
föreningens skulder å andra sidan. Anläggningens värde skall
uppskattas efter vad skäligt med hänsyn till investeringskost-ärsom
naderna, anläggningens ålder och fortsatta användbarhet. Värderingen
går fastställa det rättvist rimligtochärut att attom en ny
delägare får inköpa sig i anläggningen eller utträdandeatt en
delägare får tillbaka del sina investeringar. olikaOm andelstalen av
gäller för utförande och drift, skall beräkning överskott ellerav om
underskott uppkommer för sig.förgöras var

Om fastighet inträder i samfällighet visar överskott,en en som
eller fastighets andelstal höjs, skall fastighetsägaren betalaen
ersättning till övriga delägare. Om däremot fastighet utträder elleren
andelstalen fimis ingasänks föreskrifter skall förom vem som svara
betalningen. Förvaltas samfälligheten samfällighetsförening,av en
framgår förarbetena till AL det ankommer föreningenattav att

för betalningen prop. 1973: 160 Vid259. delägarförvaltningsvara s.
ávilar betalningsskyldigheten kvarvarande delägare.

Teoretiskt blikan det omfattande arbete träffasett ekono-ett att
miska uppgörelser mellan delägare och medlemmar inträder isom
eller utträder gemensamhetsanläggningen. Frågor ersättningur om
vid förekommerutträde emellertid sällan i praktiken. Om det händer
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utträder.jordbruksfastigheteruteslutandesigdet nästan somrör om
ellernyligen byggt vägvanlig närInträdesersättning är t.ex. enman
iknappastförekommerkostnader etttillden stora menrustat upp

Över ersättningsfrågorna såintehuvud prövasgammalt vägnät. taget
överenskom-träffarvanligastedet ärförrättningari attofta utan man

delägarkretsen. Detiändringarersättning vid§enligt 43melser om
oftareersättning allttill frågor rörtendensemellertidfinns att somen

på tal.kommer
skallvärdeanläggningshurmeningardeladeråderDet enom

iredandiskuteradesreglering. Dettaekonomiskviduppskattas en
framstårsällanintedetanfördesvarvid dettill AL, attförarbetena

investeringskostnaderdelägare ersättalåtaobilligt somatt nyensom
påpekades177. Det1601973:i tiden prop.tillbakaligger långt s.

kundeEVLstycket§ andrafinns i 9femårsgränsdenatt som
retroaktivhandlarBestämmelsen,vägledning.användas omsomsom

fårfastighet rätttill attinnebär ägarebidragsskyldighet, att som
lagtskostnaderförersättningsskyldigblirbefintliganvända väg som

förhuvudsakitillkomDen attfem åren.dened vägen senaste
såhadebyggdes stortväg ettredan närförhindra denatt ensom

tillbidragithabordeegentligenhanvägbyggetintresse attav
ellertillfällighetgrundantingenkostnaderna, aven renavmen

draskall kunnabetala, nyttaundgickförfarandeillojalt avatt senare
osannoliktdetmotiverades med attFemårsgränsen att varvägen.

skälighets-tid ochefter längreaktuellabli attkundefallsådana
osäkrare.dä blevbedömningen

med längreochstandardheltibyggsdag vägarI annanen
någonfastslåintedärförgårtillkom. DetEVL attlivslängd närän

vidbeaktasskalliinvesteringar vägvilkaförtidsgräns somen
börnärvarandeförLiksomvärde.anläggningensberäkningen enav

sektionsin-tillmöjlighetenGenomtill fall.från fallbedömning göras
betydelse.likahainte längredessutom storfrågantordedelning i AL

värde-för hursärbestämmelserföreslåinte skälalltsåfinnsDet att
Vårske.börförgemensamhetsanläggningar vägar upp-ringen av

frågortillfredställande sätt närfungerarreglernafattning ettär att
uppkommer.gemensamhetsanläggning för vägariinträde enom

finnsdettilltveksamma ärställervi däremotVad ommeross
gemensarnhetsanlägg-utträderfastighetanledning enatt ursomen
investeringar närsinafå tillbakakunnaskall enning för vägar

sällan.förekommerUtträdesersättningaröverskott.visarberäkning
vanligt,särskiltsig inteiutträde ärnaturligtvis på menberorDet att

överslagsberäkrlingar sigvisar attviddetocksåsannolikt att
vidarekanutgå. Det antaskommainte kanersättning attnågon större

frågan.väckerinteochmed dettanöjer sigutträderdenatt som
kvarvarande.deförinteökarutträderfastighet nyttanNär en
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Kostnaderna skall fördelas på färre antal delägare. Om tillrättenett
utträdesersättning bort, får den enskilde fastighetsägaren övervägatas
vad honom lämna gemensamhetsanläggningenmest nytta, attsom ger

då ioch beräkning det inte går med sigta eventuelltatt att ta ett
överskott eller kvar. Vi förenklingssynpukter talaratt attvara anser
för möjligheten till ersättning i fortsättningen bör undantasatt
beträffande gemensamhetsanläggningar En sådanvägar.som avser
bestämmelse innebär ingen förändringavgörande i jämförelse med

ivad praktiken redan gäller den kan komma ha vissattsom men en
betydelse vägföreningarna förs innär under AL:s system.

Om det däremot vid beräkningen visaskulle sig det uppkommeratt
underskott, finns inte något skäl varför den utträdande skulleett

befrias från för detta. minstInte borgenärsintresset talar motansvar
sådan befrielse.en

Vi föreslår därför i bestämmelse, 48 b 38 första§atten ny
stycket första meningen inteAL skall tillämpas på gemensamhets-
anläggningar Till följd andra ivägar. stycket 38 §som avser av
kommer detsamma gälla fastighetsnär andelstal minskar.att en

4. Omröstningsreglema10.3

I vägföreningar omröstningsker föreningssammanträdet efter
andelstal. Denna metod komplicerad antalnär ett stortanses vara
delägare Enligtnärvarande. skallär SFL röstning i allmänhet ske
enligt huvudtalsmetoden möjlighet finns för delägare begäraattmen
röstning efter andelstal i frågor ekonomisk betydelse. I denav
promemoria låg till förgrund SFL Ds Ju 1971: 16 föreslogs attsom
röstning alltid skulle ske efter huvudtalet. Undantagsregeln om
röstning efter i frågorandelstal ekonomisk betydelse infördes påav
grund omfattande remisskritik promemorieförslaget imotav en
denna del. Med undantagsregeln förhindraavsågs antalatt att ett
medlemmar med liten kostnadsandel skulle kunna tvinga fram
dyrbara åtgärder huvudsakligen fick bekostas andra delägare.som av

förhållandeI till EVL övergång till ornröstningsreglerAL:sger en
för förenklingar vid föreningssammanträden erfaren-ochutrymme

heterna allmäntär mycket goda den modifierade huvud-sett av
talsmetoden. Möjligheten använda andelstalsmetoden dockgöratt att
det alltid nödvändigt förär styrelsen utreda vilka delägareäratt som
i gemensamhetsanläggningen och ha aktuella andelstal till hands.att

Vid uppvaktning i samband utredningssammanträdemed haretten
Älvdalensför samfállighetsförvaltning framhållitrepresentanter att

finnsdet inbyggd motsättning i omröstningsreglema. I frågoren av
ekonomisk betydelse kan röstning visserligen begäras enligt an-
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styrelsenhuvudtalsmetoden används röstasnärdelstalsmetoden men
hahuruvida fråga skallomröstningvidfram och även ansesen

frågaVid val styrelse,inte.ellerekonomisk betydelse omav
stadgar måsteoch antagandeansvarsfrihet för styrelsen av nya

samfällighetsför-enligtlederanvändas. Dettahuvudtalsmetoden
gjortoch harförvaltningsmodelloförenligtillvaltningen att etten

enligt äldreförvaltasfortfarandemarksamfälligheterantalstort
svårigheternaframhållits störst närärlagstiftning. harDet att

Älvdalens samfällighetsförvaltningförvilket gällersamfälligheten --
värde ochekonomisktmycket storastortettrepresenterar-

enskilda ägandet ochtill detHänsyneni ägarandelama.skillnader
samfállighetsförvaltningenenligtegendomsskydd talargrundlagens

föreningsstämma ellerröstninginnebärlagändringför attsomen
enligtsamfällighetsförening alltid skall skevid bildande an-av en

det.begärnågon delägaredelstalsmetoden, om
harutformadeböromröstningsreglernahurFrågan varaom
1601973:till SFL prop.i förarbetenatämligen utförligtbehandlats

Älvdalensförhållandenoch 370. Deoch 369och 329328 soms.
lagstiftningsärendetkända ivälsamfällighetsförvaltning pekat var

ursprungligen föreslagnadentill vidadär såbeaktadesoch renasom
röstning eftertillmöjlighetenmedmodifieradeshuvudtalsmetoden

någotinteVi kanekonomisk betydelse.i frågorandelstal attseav
ställningstagande.ändratföranledatillkommit bör ettnytt som

upphävandethuruvidaövervägandeninnefattar bl.a.Vårt uppdrag
i och SFL.ALbestämmelserbehovföranlederEVL nyaavav

enklaredet skulleallmänhetiVägföreningarna torde att omvaraanse
till SFL:sövergånghuvudtalsmetoden. Enanvändagickdet att

särskilt sådana medvägföreningar,befintligaföromröstningsregler
hälsas medflesta falli detorde kommadeltagarkrets, attstoren

perrnanentbe-fritids- ochblandadområden medtillfredsställelse. För
ändringendominerar kanfritidsbebyggelsendärbyggelse av

sigpermanentboendetill demöjligen ledaomröstningsmetod att anser
enligtförvaltning SFLfrånErfarenheternainflytande.litefå för av

skogsägarenågra fåovanligt medinteskogsbilvägar, där det är stora
omröstnings-fråganfritidsfastigheter,antal äroch större att omett

ändå intepraktikeniokontroversiell deninte heltreglerna är attmen
problem.nämnvärdanågraorsakar

nuvarandeuppfattning devårSammanfattningsvis detär att
Genomförvaltningen enklare.i SFL göromröstningsreglerna

bärmedlemmar störreskydd för defimisundantagsregeln ett som en
någon ändringintealltsåVi föreslårkostnaderna.andel avav

omröstningsreglerna.
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4.10.4 Omedelbar verkställighet debiteringslängderav

Verkställighet enligt utsökningsbalken får enligt 3 kap. 1 § första
istycket balken7 grund handlingäga enligt särskildrum av som

föreskrift får läggas till grund för verkställighet. Dit hör bl.a.
debiteringslängder enligt EVL och SFL.

Justitieombudsmannen JO har i beslut den 23 maj 1989 dnrett
2173-1988 framhållit den aktuella lagregleringen grundar sig påatt

äldre i frågasynsätt den enskildes rättigheter och ifrågasattett om
debiteringslängder exekutionstitlar verkligen förenligaärom som
nutidamed krav rättssäkerhet. JO anförde därvid samfällig-att

heterna ofta saknar ändamålsenliga kravrutiner och det finnsatt en
risk medlem i samfällighet både vill och kanatt betala deten en som
debiterade beloppet, eller med fog sig inte betalnings-anser vara
skyldig, detta hamnar i kronofogdemyndighetens utsöknings-trots
register gäldenärer eller iöver svarande mål hos kronofogdemyndig-
heten. fordringenOm i stället fastställdes domstol före verkställig-av
heten skulle gäldenären alltid få möjlighet betala eller göraatt
invändningar innankravet ärendet kommer till kronofogdemyn-mot
digheten. Nackdelarna med sådan ändring torde enligt JO atten vara
förfarandet tidlängre och eventuellt medför ökade kostnader. JOtar
fann dock skälen för debiteringslängderna inte längre skallatt vara
direkt verkställbara vägde och hänvisade till Riks-äventyngre att
skatteverket RSV redovisat uppfattning i yttrande den 14ettsamma
december 1988 dnr J21-748-88 JO inhämtat.som

Vi har i utredningsarbetet fått bekräftat vägföreningarna oftaatt
har svårt med den formella hanteringen debiteringslängderna ochav

det inte ovanligt med felräkningar.är En förhållandevis delatt stor
ide beslut vägföreningarna till länsstyrelsenöverklagas gällerav som

just debiteringarna. Vi har också fått uppgifter tyder på attsom man
ibland löser del felaktigheterna under hand.en av

Debiteringslängder har varit omedelbart verkställbara sedan lång
tid tillbaka. Ett skäl anförts för ordningdenna samfällig-är attsom
hetens borgenärer beroende styrelsenär har befogenhetatt attav

fåsnabbt de debiterade beloppen medlemmarna. harDettaut av
betydelse samfällighetensför kreditmöjligheter.ansetts storvara av

Skyddet för borgenärernas intressen har också tillkommit iuttryck
det lagts på styrelsen omedelbart medel för klaratt ta utansvar som

förfallenoch enligtskuld 90 § EVL och 43 § SFL. I grunden torde
det dock den förmånsrätt samfälligheten ihar delägar-vara som
fastigheterna för de uttaxerade beloppen är avgörandesom av
betydelse för kreditsäkerheten.

Skulle möjligheten till direkt verkställighet bort, medför dettatas
ökade uppgifter för samfällighetsföreningarrla. Det har framförts
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ställa kravrimligtintedet ärutredningentill attsynpunkter attom
debiteradein dedrivasamfällighetsföreningarnaistyrelserna att

Indrivningsfrågomabetalningsförelägganden.beloppen ansesgenom
styrelseleda-vadförliggeroch gränsenhanterasvåraredan attnu

inhämtade från RSVJOyttrandedetAvklararmöterna somav.
kronofogdemyndig-hjälpfåmåsteoftasökandenaframgår avatt

vid ansökanbehövshandlingarvilkauppgiftermedheterna somom
delhelförekommerframhållits detharverkställighet. Det att enom

verksamhetenknäckaskulledessaochokynnesöverklaganden omatt
framförtshar detVidarebort.verkställighetenomedelbaraden togs

styrelseledamöteromöjligt värvaibli detskulle närmaste attatt
förinomindrivningsuppgiftersigvillingengrund ramentaattav

denönskemålframkommitställeti attharDetideellt arbete. om
inteomfattaochutvidgasbordeverkställighetenomedelbara snarare
ochinkassokostnaderbeloppet ävendebiteradedetbara utan

in dedrivaförkostnadernaför dettaSkälet är attdröjsmålsränta. att
ekonomiskaoch orsakarbetydandemedlenuttaxerade varaanses

föreningarna.förproblem
bortdebiteringslängdernaförverkställbarheten tasdirektadenOm
förstbetalningsskyldighetenmåsteförordatJOmed vadenligheti

betalningsföreläggandemåliutslagielleri domfastställas ett omen
handräckning.ochbetalningsföreläggande7461990:enligt lagen om

sigförklarbetalningsskyldighetsininte fåttmedlemDen som
blir då påkravrutinerbristande ettföreningen hargrund attav

föråtgärdervidtaoch kandennauppmärksammadstadiumtidigare
fördelregister. Enkronofogdemyndighetensiinte hamna annanatt

kankostnaderför sökandesersättningochdröjsmålsräntaävenär att
detemellertidordning innebär tarsådan attmålet. Enifastställas

i tid.betalasintebelopputtaxeradein defåtidlängre somatt
bestämmelsernuvarandeenligtgällerförmånsrättsamfällighetens

årtidigarebetalning änförfallit till ettintefordranförendast som
SFLenligt 43 §Styrelsenskonkurs.utmätning ellerföre ansvar

bort.verkställbarhetendirektaden tasmodifierasmåste om
betalnings-vill hanteraintestyrelsemedlemmarmedProblemet att

betalningsförelägganden kanansökningarochpåminnelser om
till in-överlämnasuppgifterdessanaturligtvis lösas attgenom

Även övervältraskaninkassokostnadernakassoföretag. om
väsentligt ökadetotaltemellertid system-uppkommer settgäldenären

förKostnadernamedelsbehov.samfällighetenstäckaförkostnader att
i förhållandeoproportionerligtblifallmånga storaikanindrivningen

beloppen.uttaxeradetill de
verkställbarhetdirektfråganframhållaocksåvill avVi att om

måsteUB7stycketförsta§kap. 1enligt 3exekutionstitlarenskilda
lagstiftningenenbartvad översynenperspektiv änvidarei avettses
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enskilda påkallar. Vi har något underlag förvägar inte attom
bedöma den direktahur verkställbarheten andra områdenfungerar

den förekommer.där Det kan också de olägenheter förpåpekas att
enskildeden nuvarande ordning medförakan skulle kunnasom

minska det förutsättning för ansökan verkställighetattom som en om
kronofogdemyndigheteni avsedda fall skulle krävdestasnu upp av

bevis betalningspâminnelse skett.attom
bakgrundMot dessa överväganden har för intestannat attav

föreslå någon ändring vad gäller verkställbarhetav som nu om
debiteringslängder.grund av

4.10.5 Allmän platsmark m.m.

Som redovisats i avsnitt inom områden detaljplan2.5 medär
förhuvudregeln kommunen huvudman allmänna platser, 6 kap.äratt

26 § PBL. För kommunen skall huvudman krävsänatt annan vara
särskilda inte uttryckligenskäl. I PBL skallanges vem varasom
huvudman för allmän platsmark kommunen inte det. för-Iärom

i anslutning till 4 § i vissa områden,arbetena uttalas 5 kap. PBL att
fritidsområden industriområden,och huvudmannaskapet bört.ex.

anslutningöverlåtas fastighetsägarna. tillkunna I 6 kap. 26 § PBL
anläggningssamfällighet exempel på huvudman ännämns som annan

656.1985/86:1 566 ochkommunen, s.prop.
Enligt meningen PBL skyldig14 kap. § andra väghållaren1 är att

enligt detaljplanenförvärva allmän platsmark, någon änom annan
med äganderätt,skall huvudman, nyttjanderätt ellerkommunen vara

särskild fastighetsägaren begär förarbetena tilldet. Irättamian om
enskildaantingen eller de14 kap. l § det kommunenärattanges

fastighetsägarna platser. anförshuvudman för allmänna Detärsom
lämpligare hålla fastighetsägaredet lägga skyldighetenäratt att att

skyldighetenväghållaren Omskadeslös på huvudmannen.än
konsekvens med vadskulle läggas huvudmannen skulle det, i som

vid innebära de enskildagäller kommunalt huvudmamiaskap, att
fastighetsägarna blir skyldiga skall användas förlösa markatt som
allmän Med väghållare enligt § PBL för14 kap. lväg. statenavses
allmänna och för enskilda övriga allmänna platserochvägar vägar

vägförening eller anläggningssamfällighet enligt harALen en som
Ävenenskildaför 1985/86:1 830.vägaransvaret m.m., prop. s. om

vid enskilt huvudmamiaskap vilar enskildadeansvaret ytterst
fastighetsägama förutsätts fastighetsägarna gå ansvaretsamman om
för inte finnsallmän platsmark. Om det redan väghållare, har denen
fastighetsägare fått sin mark utlagd allmän platsmark rättsom som

initiativ till bildande vägförening enligt 78 § förstaatt ta av en
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gemensamhetsanläggning enligt 18 första§tillellerstycket EVL en
stycket AL.

kopplingautomatisk mellanfinns detstycket EVLandra71 §I en
platsmark.handhavandet allmän Därväghållning och sägsenskild av

detaljplan därområde, ivägföreningsinomdetatt som enenom
tillför allmänna platserinte huvudmankommunen är avsatts annan

väghållning omfattaföreningensskall ävenallmän plats väg,än
plats. Bestämmel-underhåll sådan allmänochiordningsställande av

byggnadslagstiftning,samtidigt med 1947 års utgörinfördessen, som
allmänorganisation handfinnsgaranti detför taratt omsomenen

finns inteenskilt huvudmamtaskap. I ALomfattasplatsmark avsom
ansökerdet krävs denkopplingautomatiskadenna attutan omsom

gemensamhetsanläggning för vägarförrättning för inrättande av en
platsmark,allmänomfattaanläggningen skallockså yrkar att annan

självständigtFörrättningsmannen skallgrönområden.ochpark-t.ex.
iföreligger. Om detenligt ALförutsättningarna för dettapröva om

bestämmelsermeddelatsfastighetsplan har gemensam-om enen
båtnadsvillko-väsentlighets- ochdock intehetsanläggning, prövas om

gemensamhetsan-vanligtDetuppfyllda, 6 § AL. är attär aren -
väghållningen ochbådehandinrättas förläggningar att ta om

grönområdenpark- ochunderhålliordningsställande och m.m.av
bestämmelsei införaALbehovetVi har övervägt att enav

kandetför sättetstycket EVLandramotsvarande 71 § att man
platsmark inomall allmänhuvudmannaskapvid enskiltsäkerställa att

enligtgemensamhetsanläggning AL.föras tillplanområdet kan en
på detbyggerkap. EVLerinras 3början kanTill attattomen

vägföreningen kanverksamhetsområde förgeografisktfinns somett
innanförhamnarplatsmarkenden allmännasåbestämmas att

finns inte ivägföreningomrâdettillmotsvarighetNågonområdet.
svårare.regleringvilketAL, gör en

erinra 9 §anledningsammanhangocksåfinns i detta attDet om
gemensamhetsanlägg-bestämmelseenligt vilkenstycket AL,första en

områdesbe-ellerfastighetsplandetaljplan,område medning inom
bestämmelserna.elleri strid planeninte får inrättasstämmelser mot

får dockinte motverkasbestämmelsernaplanen ellersyftet medOm
intedetaljplan kommunenenligtSkallavvikelsermindre göras. en

det kanfråganuppkommerplatserallmännaförhuvudman omvara
förgemensamhetsanläggningplanstridigt inrättaatt enanses vara

iplatsmarken den.in den allmännavägar att tautan
gammal ochsituationen planen ärskilja på dendärvidfårMan att

uppgifternågrainnehåller nämnareinte att gemensammaom
finns plandetsituationenoch deninrättasskallanläggningar att en ny

i allmänhetdetaljplanergenomförandebeskrivning. Nya ärtydligmed
förhållandena.skräddarsydda förochgenomförandeinriktade att passa
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Lantmäterimyndigheten får tillfälle sig planerna iöveratt yttra
samrådsförfarandet, och det inte ovanligt den enskildeär att
förrättningsmannen sig tillkänner starkt bunden planens utformning
och hur grönområdena skall förvaltas. därförDet skallt.ex.synen

till för förrättningsmannenmycket skall avvika från planatt en som
förutsätter såväl allmän inplatsmark ivägaratt tassom amian
gemensamhetsanläggningen.

Vi emellertid 9 § inteAL kan tolkas så detsättatt attanser
skulle planstridigt inrätta gemensamhetsanläggningattvara en som

omfattarbara planen förutsätter det också skallvägar trots att att
inrättas grönområden. sådan tolkning skulle innebäraEn att en

gemensamhetsanläggningönskvärd huvud inte kan kommaöver taget
till stånd, delägarna i anläggningen inte vill för marktaom ansvar

de inte sig ha behov situationen visserligenI den kansom anser av.
fastighetsägare fått sin mark utlagd allmän platsmarken som som

i anläggningen inte inrättaskomma kläm, eller genomförandetom om
etappvis. lösning ligger till isker Den hands sådannärmastsom en

situation planen ändras och kommunen sig huvud-är att tar
mamiaskapet för platsmarken.

tillämpats under lång tid erfarenheternaAL har ganska och gernu
för påtagligt inrättainte stöd det skulle problemettatt attvara

gemensamhetsanläggningar för grönområden. det gällerNärt.ex.
intresse från delägarnasfinns oftast sida handvägar ett att ta om

till väganläggningen,grönområden komplement eftersomsom
bättre boendemiljö. Vi villgrönområdena skapar också påpeka atten

möjlighet sektionsindelaenligt finns sådana områden,det AL att
olikavilket kan ha delägarkretsar och andelstal förgör vägaratt man

igrönområden gemensamhetsanläggning. Vidare kan detoch samma
gemensamhetsanläggningibland enklare förskapa vägarattvara en

förvaltasoch för grönområden och låta dem gemensamt av enen
samfällighetsförening.

ordningsagda innebär inte vi nuvarande enligtDet ALatt anser
visserligenproblemfri. Vid mindre förekommer dethelt detaljplaner

dessa ofta ligger i naturligsällan problem med grönområden eftersom
Äranslutning till fastigheter i anläggningen. planom-de deltarsom

liggerrådet däremot det hända grönområdena såkanstort ettatt
vissaavstånd från fastighetsägarelångt delar bebyggelsen, attav

inte området. Grönområdetde har någon kankänner att nytta av
inte fastighetsägarnaockså beläget så enbart ävenatt utanvara

utnyttjar det.allmänheten
huvudmannaskap skulle kunnaVi delatatt ett vara enanser

redovisats i avsnittlösning i vissa fall. 2.5 har detintressant Som
inte får förekomma inomdelat huvudmannaskap ochansetts att en

uppstå oklarheterplan. Skälet det kan vadär attsamma om som
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egentligtNågotplanen.i olika delarinlösengäller t.ex. avom
emellertid intetordehuvudmannaskaphinder för delatplantekniskt

i visshuvudmannaskapdelattillämpasföreligga. Redan ut-nu
Norrköpings kommun.ii del kommuner,sträckning t.ex.en

och detofta gamlai planernabestår ärsvårigheterna närmast attatt
gällerför planerberedd betalafinns någoninte är att somnyasom

emellertid kunnaså önskar börkommunergrönområden. De som
särskiltplatser, närför allmämiahuvudmamiaskapdelattillämpa

intressen.fastighetsägarnasenskildatillgodoser deinte enbartdessa
dennakommerbyggutredningen upplystplan- ochEnligt vad att ta

huvudmannaskap.delatfrågan omupp
till problemplanförfattamaförfrågaDet är närmast att avseen

utgångspunkten kanMed deninte uppstår.videt slag antyttsom nu
ireglering ALförtillräckliga skälföreliggerdetvi inte att ense

inte skulleregleringandra stycket EVL,§motsvarande 71 somen
iprinciper AL.grundläggandemedöverensstämma

meningen§ andrainledningsvis utpekat 14 kap. 1anförtsSom
allmän plats-förvärvaskyldigdenväghållaren ärPBL attsom som

skallkommunennågonenligt detaljplanen änmark, varaannanom
harväghållare knappastVi begreppethuvudman. att samma re-anser

VidEVL.beträffandedet harALdet gällerlevans när upp-som
intedetså ärändrasbestämmelsen sättbörEVLhävandet attav

bildas förskallfinns ellersamfällighetdenväghållaren utan som
förutsattplatsmarken,den allmännaskall handändamålet ta omsom

anläggningsbeslutet.enligtföreliggerskyldighetgivetvis sådanatt en
gäller förskyldighetmotsvarandeframgåmåste det statenVidare att

någoninte innebärasak torde dettaIväghållare för allmän väg.som
enligt AL.gällertill vadi förhållandeändring som nu

ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande4.11

enskilda1939:608 vägar4.1l.1 Lagen om

ocksålagen börsärskild lag. I denupphävasEVL bör tasgenom en
medför vidareUpphävandetövergångsregleringen.behövligadenupp

hänvisningarinnehålleri några andra lagarändringarbehov somav
specialmotiveringen.itill dessaVi återkommertill EVL.

till för-möjlighetenupphördevägsamfälligheterBeträffande
införandet ALmedi sambandEVLenligt 2 och 4 kap.rättningar av

angående förvalt-i övrigt, främstbestämmelseroch SFL. EVL:s
vadOmprövningemellertid gällande.ningen, förblev somav

enligtskall skeEVLenligt och 4 kap.förrättningar 2vidbestämts
enligt AL.inrättadvägsamfällighetenvarefterregler,AL:s anses
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upplösas och vidskall dåVägsamfälligheten förvaltnjngorgansom
vidareenligt SFL,samfällighetsföreningmedbehov ersättas seen

och 19 §§ ALp.10-12
samfällighetsföreningar harvägsamfälligheter tillOmbildning av
lagstiftning anledninghadevid årsi takt 1973inte skett den mansom

bör EVLundvikande dubbla närTillräkna med. systematt nuav
förvaltnings-in under detvägsamfälligheter förassamtligaupphävs

vägsamfällighetersådanaanvisar. gällerSFL Detsammasystem som
nämligen lagentill EVL,enligt föregångarnatillkommitsom

enskilda1926:352enskilda och lagen1907:48 vägar omom
enligt ellerEVLskyldigheter bestämtsRättigheter ochvägar. som

enlighet medemellertid, ilagstiftning böräldremotsvarande
enligtomprövning skertill dessgällaprincipen 10 § ALp,bakom

ibestämmelserna AL.
vägföreningar enligti frågaanläggasbörMotsvarande synsätt om

inautomatiskt föras undersålundaVägföreningarna börEVL.kap.3
i principvid förrättningbestämtsmedan vadi SFL,systemet som

specialmoti-iVi återkommeromprövning sker.till dessskall gälla
enligt EVLförrättningar 3 kap.ärendentill frågan hurveringen om

ikraftträdandet skall hanteras.vidhandläggningunderärsom
vägföreningsbestämtshuruvida vadsärskild frågaEn är som om

övervägande skäl talarinte.ellerskall tillämpasfortfarandeområde
dubblablir frågafallet. Detskallså inteför omatt annarsvara

förrätt-vidlång tid. Vadbestå underkommakan att somsystern som
alltså inte längreområde börvägföreningensbestämtsningen om

vägföreningensingick iupphävandetvidfastighetergälla. De som
vidtill samfälligheten,fortfarandenaturligtvisområde hör men

frågablir det inte längrefastighetsindelningenändringar i om
anslutning.automatisk

huvud-nuvarandemedvägföreningar i enlighetfrågal somom
andelstal uppkommertaxeringsvärdeti harregel 76 § EVL som

andelstal vidtaxeringsvärde gälldefrågan det upp-somsomom
iändringarellertill tidpunktenskall låsas denEVLhävandet omav

vissåtminstone underandelstalettillåtas påverkataxeringsvärdet skall
bl.a. förlösningen,sistnämndaVi för denövergångstid. har stannat

vilkettid övervägamedlemmarföreningen och dess systernattatt ge
låsta andelstalframtiden. Medlämpliga förandelstal detför ärsom

orättvisa ochupplevsandelstal,risk förvidarefinns att somsomen
blir beståendetaxering,undanröjas vidskullenormalt nästasom

övergångstid föreslår vi fem år.lämpligalltför lång tid. Somunder
vägföreningvägsamfällighet ellerförfastställtsStadgar enensom

begränsningenmed denfortsättningen,itillämpas attkumta ävenbör
troligt stadgarknappaststrida SFL. Detinte får är attstadgarna mot
utsträckningfinns i någonmed SFL störreförenligainte är mensom
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naturligtvis intedet kan uteslutas del skillnader förekommer.att en
Med hänsyn till vägsamfälligheter och vägföreningar enligt detatt
tidigare sagda automatiskt föras inbör under SFL:s har visystern,
funnit den smidigaste lösningen den samfällighets-attvara ge nya
föreningen uppgiften bevaka ibestämmelser stadgarna tillatt att som

strider inte tillämpas.SFL Någon särskildäventyrs kontroll frånmot
lantmäterimyndighetens sida stadgarna medöverensstämmerattav

alltså inteSFL skall göras.
Enligt 88 gäller51 och EVL stadgarna för vägsamfällig-att en

vägförening innehållahet och skall samfällighetens för-en resp.
eningens benämning, i vilken ordet vägsamfällighet vägföreningresp.
skall ingå. sålundaDet har angeläget det redan firmanansetts att av
skall framgå vilket regelsystem gäller. såvälNär vägsam-som nu
fälligheter vägföreningar inordnas i enhetligt enligtett systernsom
SFL har den frågan knappast längre någon betydelse. viSom detser
finns det inte något hinder vägsamfälligheternade gamla ochattmot
vägföreningarna sin firmabehåller så länge själva vill.de Det är
ändå direkt grund lagen klart det SFL gäller.ärattav som

Enligt 88 § femte stycket skall styrelseledamöterna iEVL en av en
vägförening åtnjuter förlänsstyrelsen och detta uppdragutses av
arvode föreningen. för sådan ledamotFörordnandet börav en
upphöra undvika beslutförhetengälla. För problem beträffandeatt att
bör denne styrelseledamot kvarstå till med ordinarieoch nästa
föreningsstämma.

Vid ikraftträdandet i möjligheten till förrättningupphör princip
enligt 3 kap. länsstyrelsen fråga bildandeEVL. Har en om av
vägförening behandling fattats,under något beslut harännuutan att

till lantmäterimyndigheten för handläggningbör ärendet överlämnas
Ävenenligt före ikraftträdandet förordnatAL. länsstyrelsen harnär

förrättningsman enligt tredje ärendet i78 § stycket EVL, bör
fortsättningen handläggas enligt i förordnan-AL vad sägstrots som
det. Förrättningsmannen får då förutsättningardepröva om som
gäller för inrättande gemensamhetsanläggning enligt AL ärav en
uppfyllda. innebär prövning förutsättningarnaDetta kanatt en ny av
behöva i förhållande till opinionsvillkoret i 7 § AL.göras t.ex.

emellertid fortskridit skriftligtHar ärendet så långt utlåtandeatt
har och framlagts för sakägarna, innebär detta enligt 80 §upprättats

Ävenfjärde förrättningenstycket EVL avslutad.att anses om
principiella skäl talar vägförening bildashuvudöver tagetmot att en

funnit praktiskasedan EVL har upphört gälla, har de skälatt att
för förrättningen inte skall behöva fråntalar omprövasattsom

grunden enligt ibestämmelserna AL väger tyngre.
i enlighet anförda vägförening kommit bildatsOm med det atten

efter ikrafträdandet givetvis i frågabör detsamma gälla äldreomsom
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vägföreningar. Förvaltningen skall sålunda ske enligt SFL, om-
prövning skall ske enligt AL, vad bestämts vägföreningenssom om
område skall inte längre gälla och taxeringsvärdet rörligsom norm
får behållas högst fem år.

Länsstyrelserna och förrättningsmännen bör i möjligaste mån
beakta den lagstiftningen redan före ikraftträdandet sånya att
tillämpningsproblem i samband med ikraftträdandet kan undvikas.

4.1l.2 Lagen 1973:1151 införande anläggnings-om av
lagen 1973:1149 och lagen 1973:1150 om
förvaltning samfálligheter ALpav

ALp reglerar bl.a. övergången mellan AL och SFL å sidan samtena
vissa äldre lagar å den andra, däribland den behövliga regleringen
med anledning förrättningar enligt 2 och 4 kap. EVL inte fårattav

efter ikraftträdandetäga AL och SFL. ALp bör finnas kvarrum av
i den utsträckning den alltjämt har betydelse. En delsom av
bestämmelserna där bör i stället få motsvarighet i förevarande lagen

upphävande EVL och kan därför utgå.om av
ALp innehåller i l-3 sedvanlig ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelser, vilka de reglerar övergången mellan äldreav senare
lag och AL SFL. Dessa bestämmelser bör inte ändras. Iresp.
4-6 §§ ALp finns vissa bestämmelser inte övergångs-ärsom av ren
karaktär. Det sig här bestämmelserrör hänförliga till rättsinstitutom

finns kvar övergångsvis. börDe stå ikvar ALp.som
Bestämmelsen i 7 § enligt vilkenALp lagen 1966:700 vissaom

gemensamhetsanläggningar LGA fortfarande skall tillämpas i vissa
situationer torde ha spelat sin roll och bör upphävas. Närutnumera
det gäller 8 § ALp däremot kan fönnånsrättsbelopp fortfarande
kvarstå, varför bestämmelsen bör finnas kvar.

9 § iALp bör sin helhet upphävas. 10 § i vårt förslagersätts
delvis 2 § lagen upphävande EVL och bör upphävas iav om av
motsvarande mån. Paragrafen dock finnasmåste kvar såvitt den
reglerar förhållandet mellan AL och LGA. Till följd ändringen iav
10 § blirALp § tillämpligll endast i fråga gemensamhetsanlägg-om
ningar enligt LGA. Någon ändring 11 § behöver då inte göras.av

Beträffande 12 § ALp gäller detsamma i fråga 10 12 §som om
skall sålunda i fortsättningen gälla endast i fråga fastighetom

tillansluten gemensamhetsanläggning enligt LGA.en
ÄvenEfter upphävandet EVL saknar 13 § ALp betydelse. 14av

och 15 §§ ALp torde sinha spelat roll. Dessaut trenumera
paragrafer bör därför upphävas i sin helhet. 16-18 §§ ALp har fort-
farande betydelse och måste finnas kvar. såvitt19 § gällerersätts
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bestämmelseräldremotsvarandeellerenligt EVLvägsamfälligheter
i den delen.upphävasoch börEVLupphävandelagen9 § avomav

ändring behöverNågonbetydelse.fortfarandeövrigt hariParagrafen
21i 20 ellerinte göras

Konsekvenser124.

enskildaför vägarregelsystemenhetligtEtt

regelsystemolikatvåtillämpamöjlighetfinns detnärvarande attFör
och SFL,eller ALEVLantingenenskilda vägar,inrättandetvid av

oftalikartade. Det ärkanförhållandenadärsituationeri vara
tillämpas.regelsystemvilketavgöritraditionen somorten som

kanregelsystemendablir kvarupphävsEVL ett somGenom att
förut-ökadtilllederDettaenskilda vägar.samtligatillämpas

fastighetsägareenskildasåvälförbegriplighet somochsägbarhet
huvudsakikommerenskilda attvägarförRegleringenallmänheten.

gemensamhetsanlägg-andraförgällervadmedöverensstämma som
ningar.

offentligrättsligadetmedförregelsystemet attenhetligaDet
trafiksäkerhetsbestämmel-vissafrämstökar,i attALinslaget genom

särbestäm-någraföreslåsdessafråni BortsettAL. nyatas uppser
vägar.gemensamhetsanläggningarbeträffande avsersommelser

inomenskildatill vägarbegränsadeinte ärSärbestämmelserna, som
upplåta rättmöjligheteralltframför attgällerområden,tätbebygda

ideltagandetillalternativbefintliga envägar ettanvända somatt
fastighetssamverkanHuvudprincipengemensamhetsanläggning. att

rubbasgemensamhetsanläggningarinrättandeskeskall avgenom
bakgrund vägarbör attSärbestämmelserna motinte. avdock ses

gemensamhetsan-samtligamajoriteteninyttighetingår avsom en
och vägsam-vägföreningarnabefintligadeGenomläggningar. att

gemensamhetsanlägg-tillövergårenligt EVL attfälligheterna vara
förskjutasytterligare moti ALtyngdpunkten attkommerningar

enskilda vägar.

minskarrollLänsstyrelsens

Förbetydande.enligt EVL ärformellaLänsstyrelsens engagemang
olikatjugotallänsstyrelsen typer avhandlägger ettnärvarande

delEntrafiksäkerhetsbestämmelserna. storfrån avärenden bortsett
intressen.allmännabevakninggälleruppgifterlänsstyrelsens av

ellerenligt ALomfattninginteuppgifter ärLänsstyrelsens sammaav
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SFL och vårt förslag innebär inte någon ändring den punkten. I
flera fall fullgör lantmäterimyndigheterna eller domstolarna de
uppgifter i AL och SFL länsstyrelserna ihar VissaEVL.som nu
uppgifter försvinner helt, obligatoriskt utseende styrelseleda-t.ex. av

i vägförening. Detsamma möjligheten tillgäller underställning.mot
Vidare har enligt uppgifterlänsstyrelsen EVL skyddaattsom avser

intressenenskilda och minoritetsintressen, såsom handläggning av
överklaganden rörande vägförenings sammanträdesbeslut eller
uttaxering eller tillstånd till lån. Några motsvarandeatt ta upp
uppgifter har inte länsstyrelsen enligt AL och SFL. En konsekvens

utredningsförslaget länsstyrelsens roll avseende enskildaär attav
kommer tillreduceras förmån för framför allt lantmäteri-vägar att

myndigheterna.
Vissa ärendetyper länsstyrelsen handlägger vanliga,är t.ex.som

utseende styrelseledamöter, överklaganden stämmobeslut ochav av
debiteringslängder. Andra förekommer tämligen sällan grund av

så få vägföreningar nybildats i krafthar sedan AL trädde eller påatt
inte tillämpas ofta i praktiken,grund de ärendenatt t.ex.av om

tillstånd till lån och ärenden trafiksäkerhetsbestämmelserna.rörsom
kommer frigörasResurser hos länsstyrelserna EVLnäratt

upphävs. förändringarnaDe personella torde dock knappast bliatt
betydande eftersom de flesta länsstyrelser i utsträckning använtstor

Överlantmätarenfinns iden kompetens lantmäteriorganisationen.som
har sålunda varit föredragande eller deltagit i länsstyrel-sättannat

handläggning enskilda vägfrågor. omorganisationenGenomsens av
fastighetsbildningsmyndigheterna, fastighetsregistermyndigheter-av
och överlantmätarmyndigheterna till statlig lantmäterimyndighetna en

för varje län, från januari förutsättningarnaoch med den 1 1996, har
för detta samarbete förändrats.

närvarande handlägger ärenden enligt 3 kap.För länsstyrelserna
kostnadsfritt för vägföreningarna. Motsvarande handläggningEVL

enligt lantmäterimyndigheterna avgifter för enligtAL lant-tar ut
mäteritaxan. Länsstyrelsernas minskade kostnader kommer således
inte föranleda ekonomiskt lantmäterimyndig-ökat åtagande hosatt ett

offentliga åtagandet blir därför mindre rättvistheterna. Det men mer
enhetligtmed regelsystem.ett

detta relativtI sammanhang skall länsstyrelsen harnämnas att en
rådgivningsverksamhetomfattande till vägföreningarna. kommerDen

sikt begränsas till de föreningsrättsliga frågor länsstyrel-att som
handlägger enligt inte innebära någraSFL. tordeDettaserna

lantmäterimyndig-olägenheter för de enskilda väghållarna. Såväl
trafikregioner bistår medheterna Vägverket och dess ochväg-som

rådgivning.
kan de föreslagna Övergångsbe-Det konsekvensnämnas att aven
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vägföreningarvägsamfälligheter ellerendaststämmelserna är att
kommerfastställda stadgarmedenligt EVL att som enanses

ovanligtinte heltenligt SFL. Detsamfällighetsförening är att
kan därförfastställa stadgar. Detunderlåtitsamfälligheterna har att

till länsstyrel-tillströmning denna ärendetypbli ökadförväntas aven
i kraft.träderlagstiftningeninnanserna

ärendehandläggningförrättnings- ochEffektivare

enligtförrättningvägföreningsförrättning kanmedjämförelseI enen
fastighet ochvarjeförindividuellaprövning denmed nyttanAL av

beträffandeföreskriftereventuellaochandelstalfastställande av
förutsättningarnaNaturligtvis växlarblimöjligen dyrare.andelstalen

Vifastställasandelstal kanlikapåfall beroendetillfrån fall osv.om
systemkost-fördyring kompenserasvissdock attatt avenanser

slipperManenhetligt regelsystem.sjunker med attnaderna ett
för lant-enklarevilket detgördubbla kompetenser,upprätthålla

hantering för-rationellåstadkommamäterimyndigheterna att aven
direktiven hänvisasIenskilda vägar.och ärenden rörrättningar som

handläggnings-fallolyckligt i mångasigvisathar atttill detatt vara
i för-ersättningsfrågan prövasinte medgeri EVLreglerna att

intefastighetsdomstolen,imåsterättningen prövas separat omutan
ekonomis-innebärakommerträffas. Detöverenskommelse kan atten

alltid kanersättningfrågorna avgörasochupplâtelse-vinsterka avatt
inte är överens.sammanhangi närmyndighet och parternaettsamma

förvaltningsmájligheterFörenklade

underlättasgemensamhetsanläggningar kommer attFörvaltningen av
förenskildaför vägargällerreglerhuvudsaki somatt sammaav

ochvägsamfälligheterBefintligaanläggningar.andra gemensamma
kommerförvaltningssystem. DetSFL:sin underförsvägföreningar

olikasamfällighetsförening förvaltamöjligt låtablidärmed attatt en
effektivt. Ibedömsdettagemensamhetsanläggningar när vara

vägföreningar ochförekommersamtidigtdär detområden nu
andra behov än vägar,gemensamhetsanläggningar t.ex.som avser

förvaltningendelägarkrets, kanprincipmed iva-anläggningar samma
Även densänkas.förvaltningskostnadernapåtagligt ochunderlättas

direkt tillrättighetsupplåtelserförenklingsmöjlighet en sam-som
pâ enkeltmöjlighetendeninnebär ochfällighetsförening att ettnya

påverkaförhållanden kommerändradetillandelstalen attsätt anpassa
kommerandelstalenAjourhållningenförvaltningskostnaderna. attav
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Dettaförvaltningskostnaderna ökar nämnvärt.förbättras utan att ger
i registren.ordning och redakostnadsfördelning ochrättvisare mer

vidare med tankarnavillbra grundDet är manomensenare
fastighetsregistret.iandelstalenredovisaatt

plangenomförandeförutsättningar vidTydligare

lantmäterimyndigheternamöjligt förbliskalldet attFörslaget att
gemensamhetsanläggningutföraförförordna syssloman att en

enskildedenintressena. Förenskilda och allmännabådepåverkar
för denskyddet, vägrarverkställighet förstärks attönskar somsom

möjlig-minskaranläggningsbeslutlagakraftvunnetsig ifinna ett
gemensamhetsanläggning. De ökadeiundgå deltaheterna attatt en

innebära förstärktfârverkställighettill ävenmöjligheterna ettanses
tillmöjligheternaintressenaallmännaskydd för de attgenom

övergångeninnebärpåverkas. För kommunernaplangenomförande
plangenomföran-förutsättningarna förenhetligt gelsystemtill attett re

dagoch Ibebyggelseplanläggning vägar.tydligare vidblirdet av
konse-Tänkbaraoklarheter.iblandregelsystemendubblaorsakar de

utsträckning bliri störredel kommunerför ärkvenser att manen
detaljplaneomrâden,i gamlavad gällerreda attmotiverad utatt som

tillåts ochbebyggelseimianuppmärksamhetvägfrågor ägnas större
väghåll-strategi förgenomtänktaktivt utvecklaratt enmerman

siglåterkonsekvensersådanabedömningekonomiskningen. En av
knappast göras.dock

förbetydelseinte hai övrigtkommerUtredningsförslagen att
i fall kommunendeväghållningen,i t.ex.kommunernas engagemang

påverkasvägföreningar. Dettaförväghållningensköterfaktiskt av
enskildatillbidragsgivningenbeträffandegällakommervad attsom

byggutredningenochPlan-vilka förslagmöjligenochvägar av
1994:65.dir.tillfram sekommer

Ökat styrelsersamfällighetsföreningamasföransvar

innebärivi föreslår ALbestämmelsergenerelladeVissa somnyaav
praktikenisamfällighetsföreningen,läggsökatettatt ansvar

förenklingsvinster medbli avsevärda attkommerstyrelsen. Det att
förrättningariföreträda delägarnasamfällighetsföreningenlåta som
Förrättningskost-andelstalen.ochdelägarkretseniändringarrör

andelstalenändraMöjlighetenned.bör kunnanaderna attpressas
förenklatidigare nämntskommer attförväg bestämt sätti somett

förhållanden.ändradevidandelstalenajourhållningen av
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Ökad överklagandendomstolsprövning vid m.m.

lagstiftningen iliksomi präglasöverklagande EVLförReglerna
fråntill skillnad AL.prövningadministrativi gradövrigt hög av

sammanträdesbeslutförsta stycket,enligt 81 §Förrättningsutlåtande
enligt 89 § andradebiteringslängdochnionde stycketenligt 89 §

länsstyrelsenbeslutDetill länsstyrelsen.överklagasEVLstycket av
liksomstycket93 § andrastycket ochi 70§ andraangessom
enligtföreläggande101 §§enligt 100 ochbeslutlänsstyrelsens samt

medfrån ochförvaltningsdomstoltill allmänöverklagas§ får106
i 70 §länsstyrelsenbeslutmaj 1996. Amiatden 1 angessomav

överklagasstycketandraoch 107 §tredje stycket93 §tredje stycket,
regeringen.hos

intrångellerupplåtelseersättning förFrågor annat som avsesom
användatvistoch rättstycket EVLtredjeeller attförstai 75 § om

slitageersättningsavgiftenbeloppetellervägförenings väg avom
fastighetsdomstolen.väcks hostalanprövas attgenom

enskildaärendenkommerupphävsEVLGenom avseratt som
Överklagande beslut ellerenhetliga regler.efterbedömasvägar avatt

enligt 30 § ALfår göraslantmäterimyndighetenenligt ALåtgärd av
enligt §53sammanträdesbeslutKlanderfastighetsdomstolen.hos av

framställsenligt 46 § SFLuttaxering atträttelseochSFL genomav
lantmäterimyndighetenBeslutfastighetsdomstolen.väcks hostalan av

länsstyrelsenoch beslutSFLstycketförstai 67 § somavangessom
förvalt-allmänöverklagas hosfårstycket SFLandra§i 67anges

länsstyrelsenmaj 1996. Beslutden 1medfrån ochningsdomstol av
regeringen.hosfår överklagasstycket SFLandrai 67 §angessom

tidigare nämntsgällerbestämmelser atttillförslagvåraI somnya
enligtandelstaländratbeslutstyrelsensmedmissnöjdden är omsom

avsnitt 4.5.2.fastighetsdomstolenhostalanväckafår§ AL24
avsnitt 4.5.3. Lant-ALenligt 48 §tvistvidgällerDetsamma a

§ ALenligt 33sysslomanavseendebeslutmäterimyndighetens a
Väghållnings-fastighetsdomstolen.hosöverklagasfår4.8avsnitt

fårtrafiksäkerhetsbestämmelsernaavseendebeslutmyndighetens
Utredningsförslagetförvaltningsdomstol.allmänhosöverklagas

förvaltningsärenden.regeringentill avlastadärmedbidrar att
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Specialmotivering5

Förslaget till upphävande5.1 lag lagenom av
1939:608 enskilda vägarom

§1
1939:608 enskilda skall,Lagen med de begränsningarvägarom

följer denna lag, upphöra gälla denna lag iträdernärattsom av
kraft.

2 §
anläggningaroch andra ingår i samfällighetVägar som en som

enligt enskildabildats lagen 1939:608 ellervägar motsva-om
bestämmelserrande äldre skall gemensamhetsan-anses som en

läggning bildad vid förrättning enligt anläggningslagen
deltagande fastigheter fastigheter1973:1149. Som skall deanses

vid ikrafträdandet i samfälligheten.hade delsom

upphävs skall den samfällighet bildats enligt iNär EVL EVLsom
ifortsättningen följa reglerna vidAL och SFL. Vad bestämtssom

förrättning enligt skall dock i princip fortfarande tillEVL gälla dess
omprövning enligt i följersker reglerna AL. Dettaatt en av

i enligt bildadebestämmelsen 2 § den EVL samfälligheten skallatt
gemensamhetsanläggning bildad enligt DärigenomAL.anses som en
tillämplig i förvaltningen samfälligheten.blir SFL frågaäven om av

3 §
fråga bildandeOm vid denna lags ikraftträdande om av en

vägförening omprövning vadeller ärende avseende av som
skalltidigare behandling hos länsstyrelsen,bestämts underär

till lantmäterimyndigheten.ärendet överlämnas

i möjligheten till förrättning enligtVid ikraftträdandet upphör princip
vägföreningfråga bildande3 kap. EVL. Har länsstyrelsen en om av

fattats, ärendetbehandling något beslut har börunder ännuutan att
lantmäterimyndigheten handläggning enligt AL.till föröverlämnas

omprövning aktuell hosgälla frågaMotsvarande bör ärnär om
Även ikraftträdandet harlänsstyrelsen. länsstyrelsen förenär

ärendetförrättningsman stycket EVL, börförordnat enligt tredje78 §
i för-vadi fortsättningen handläggas enligt sägsAL trots som

förutsättningardeordnandet. Förrättningsmannen får då pröva om
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gäller för inrättande gemensamhetsanläggning enligt ALsom av en
uppfyllda. Detta innebärär prövning förutsättningarnaatt en ny av

kan behöva i förhållandegöras till opinionsvillkoret it.ex. 7 § AL.
Äldre bestämmelser skall tillämpas förrättning hunnit avslutasom en
före ikraftträdandet, 4se

4
Aldre bestämmelser skall fortfarande gälla förrättningnär haren
avslutats före ikraftträdandet denna lag, inte följeramratav om av
6 och 9 §§.

Om ärendet hos länsstyrelsen fortskridit så långt skriftligtatt
utlåtande har framlagtsochupprättats för sakägarna enligt 80 fjärde§
stycket innebärEVL detta förrättningen avslutadatt ävenanses om
den inte har vunnitännu laga kraft. Som framgår den allmännaav
motiveringen i avsnitt 4. vi11.1 har funnit praktiska skäl talar föratt

förrättning fortskridit så långt inte skallatt behöva omprövasen som
från grunden. Detta medför 81-84 fortfarande skall tillämpasatt

förrättningen har avslutats före ikraftträdandet. Detsamma gällerom
bestämmelserna i 86 § behandlingen ersättningsfrågor, frånsettom av
sjunde stycket angående tvist ersättning för rättighetsupplåtelseom
enligt 77 Sådana tvister skall lösas på sätt motsvaran-samma som
de tvister enligt AL, § i förevarande7 lag.se

Underställning förrättningsutlåtande enligt 81 § första stycketettav
bör inte efter ikraftträdandet.äga Skulle länsstyrelsen ellerrum
förrättningsmannen före ikraftträdandet ha meddelat beslut om
underställning, bör det intebeslutet tillämpas efter ikraftträdandet.
Någon särskild bestämmelse detta intetorde behövas.om

5 §
iHar utlåtande enligt 80 § lagen 1939:608 enskilda vägarom

bestämts skall anläggasväg eller till väghållningövertasatt en
har så skett fem år från ikraftträdandet dennasenastmen av

lag, förfaller utlåtandet i den delen.

Om idet utlåtande enligt 80 § EVL har bestämts skallett vägaratt
anläggas eller tillövertas väghållning enligt 3 kap. EVL kan det
dröja åtskillig tid innan utlåtandet genomförs. Det kan sålunda vara
förutsatt utbyggnaden föreningens skall iske denatt vägar taktav

behoven. Det bör emellertid finnasmot gränssom svarar ytterstaen
för genomförandetiden. Enligt förevarande paragraf förfaller utlåtan-

tilldet den del det inte har genomförts förflutitdet fem år frånnär
ikraftträdandet denna lag.av
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§6
enskilda1939:608fastställts enligt lagenAndelstal har omsom

enligt 35 §till andelstalentillämpas dess omprövasskallvägar att
anläggningslagenenligt 43 §träffasöverenskommelseeller
för andelstal ochgrundtaxeringsvärdet1973:1149. Om utgör

träffats inomöverenskommelse inteomprövning inte skett eller
i taxerings-skall ändringarikraftträdande,lagsår från dennafem

andelstalen.därefter påverkavärdet inte

i princip fort-enligt skallförrättning EVLvidbestämtsVad som
framgår denSomomprövning sker.till dessfarande gälla av

emellertid andelstalen intei avsnitt 4.4.2 börmotiveringenallmänna
Somtaxeringsvärdetrörliga utgör.denbyggalängre norm som

påverka andelstalettillåtasemellertid taxeringsvärdetbördär attsägs
självfalletår. skallövergångstid, lämpligen fem Dettavissunder en

omprövning andelstalentidenutgången denföreinte gälla avavom
andelstal.andrakommereller delägarna överenssker om

7 §
enskilda1939:608enligt lagen77 §användaRätt vägatt om

ersättningen tillämpasfrågagälla. Ifortfarandeskallvägar om
1973:1149.anläggningslagenandra stycket§50 a

till rättig-motsvarighetföreslagit i 49 § ALVi har tasatt upp en
förut-vissaupplåtelse underdvs.enligt § EVL,hetsupplåtelse 77

iinte deltarfastighetförsättningar rätt gemensam-ensomav en
Ersättning förbefintliganvända väg.hetsanläggning för vägar att en

ibestämmelserenligtutgåenligt förslagetskallupplåtelsen nya
enligt förevaran-bestämmelser skallDessaandra stycket AL.§50 a

upplåtelse skettersättning föri frågaparagraf gällade även somom
enligt § EVL.77

8 §
meddelatstrafiksäkerhetenfrämjandetillFörordnande somav

skallenskilda1939:608 vägarenligt 100 § lagen anses somom
1973:1149.anläggningslagenenligt 57 §förordnande

bestämmelsertagitsändring i AL harförslaget§57I somuppom
förordnande i ställetskillnadenmed den100 § EVL, attmotsvarar

enligtväghållningsmyndighetstatligmyndighet ärmeddelas somav
andra stycket56 §1971:948,väglagenstycketandra6 § se

de skyddadeskillnadytterligarei En ärändring AL. attförslaget om
från 100 §till skillnad EVLi VägLsätt mensomsammazonerna

mitt,vägbanansinte frånochytterkantervägområdetsfrånräknas se
motiveringen.i den allmännaavsnitt 4.9.4
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§9
enligt 1939:608vägförening lagenvägsamfällighet ellerEn om

bestämmelser kanmotsvarande äldreellerenskilda vägar som
skall eftersig skyldigheteriklädarättigheter ochförvärva

samfällighetsföreninglagdennaikraftträdandet anses som enav
samfälligheter. Stadgarförvaltning150enligt lagen 1973: l avom

itillämpas denfortfarandesamfälligheten fårförfastställtssom
samfälligheter.förvaltningstrider lagenintemån de mot avom

samfälligheten behållafåri nämnda lag29 §vadTrots sägssom
vid ikraftträdandet.firma den harden

inte kanlagstiftningvägsamfållighet enligt äldrefrågaI somom
bestämmel-skyldigheter gällerikläda sigrättigheter ellerförvärva
förvaltning1973:1150delägarförvaltning i lagen omomserna

samfälligheter.av

vägföreningar ivägsamfälligheter ochframgårförsta stycketAv att
enligtsamfällighetsföreningar SFL.skallfortsättningen anses som
förvaltasvägsamfälligheteräldregäller i frågaDetsamma som avom

samfälligheten fårförfastställtsStadgarjuridiska sompersoner.
inte strider SFL,i mån defortsättningen denitillämpas motäven se

därförhinder kanNågotmotiveringen.i den allmännaavsnitt l l
stårvägsamfälligheteräldrelåta äveninte möta attmot somanses

1973:160jfromfattas SFLförvaltningorganiseradunder prop.av
samfällighetsföreningen, närmastdenpåankommer461. Det nyas.

oförenligai stadgarnabestämmelser ärtillstyrelsen, attatt somse
vid behov ändras.stadgarnaochinte tillämpasmed SFL att

bestämmelsestycketi förstaSista meningen attupptar om enen
samfällighets-firma ordetsin gamlafår behållasamfällighet trots att

avsnittmotiverats i 4.11.Bestämmelsen haringår.förening inte
i frågabestämmelsetagitsharstycketI andra att omomupp en

gällerjuridiskaintevägsamfälligheter äräldre personersom
delägarförvaltning.i SFLbestämmelserna om

§10
stycket lagenfemteenligt 88 §styrelseledamotFörordnande av

efter förstagällaupphöraenskilda skall1939:608 vägar attom
ikraftträdande.lagsefter dennaföreningssammanträdeordinarie

länssty-för denförordnandetparagraf upphörförevarandeEnligt av
istyrelseledamotenutseddeEVLenligt femte stycket88 §relsen en

fördettaordinarie föreningsstämma,eftervägförening först attnästa
beslutförhet.styrelsensmedundvika problem
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lagenupphävandetill lagFörslaget5.2 avom
fordringarvissaförförmånsrätt1939:609 om

enskildaenligt lagen vägarom

enligtfordringar lagenvissaförförmånsrätt1939:609Lagen om
årvid utgångengällaskall upphöraenskilda vägar att avom

1997.
harförmånsrättfortfarande i frågagällerLagen upp-somom

upphävandet.förekommit

enligt lagenvissa fordringarförförrnånsrätt1939:609Lagen om
Förmånsrättsamtidigt med EVL.upphävasskallenskilda vägarom

vägföreningenellervägsamfällighetentillkommerlagenenligt den
Bidragetfastigheten.bidragfordranoch uttaxerats avsomavser

Iförfallodagen.år frånobetaltstått äninte hadockfår ettute mer
i frågafortfarande gällerlagenövergångsbestämmelse sägs att omen

upphävandet.uppkommit föreharförmånsrätt som

1973:1151i lagenändringFörslaget5.3 omom
1973:1149anläggningslageninförandet av

förvaltning1973:1150och lagen avom

samfälligheter

motsvarandetill EVL ellerhänvisningenharALpoch 1910, 12I
i4.11.2avsnitthänvisas tillövrigttagits bort. Ibestämmelseräldre

motiveringen.allmämiaden

anläggningslagenändring itill lagFörslaget5.4 om
149197 3 1:

24 §
fastighetsbildnings-skallanläggningen,ickehinderOm möter mot

anläggningsbeslut.meddelamyndigheten
anläggningsbeslutI anges

huvudsakliga be-ochstorlekändamål, läge,anläggningens
övrigt,skaffenhet i

anläggningen,iskall deltagafastigheter2. de som
anläggningen,upplåtes förutrymme som

inlöses,däraveller delfastighet4. som
be-börasådanbestånd,anläggningenstiden för5. ansesom

stämmas,
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utförd,anläggningen skalltid inom vilkenden vara
anläggningens utförande.i frågabehövliga föreskrifter7. om

i anläggningen delta-får också deanläggningsbeslutetI anges
kostnaderna förandelstal i frågafastigheternasgande om

föreskrivasdrift. Därvid fårutförande ochanläggningens att
angivetsamfällighetsförening får påstyrelsen för närmare sätten

påkallasandelstal för fastighetändringbesluta den somenavom
stadigvarande.användningssätt ändrasfastighetensattav

tillämpas vidandelstal skalländringStyrelsens beslut om av
uttaxering.nästkommande

inte överklagas.ändring andelstal fårbeslutStyrelsens avom
föreningenfår väcka talanmissnöjd med beslutetDen är motsom

förvaltningi 46 lagen 1973:1150enligt vad §sägs om avsom
uttaxering.angáende rättelsesamfälligheter av

fastighetsbildningsåt-anläggningsfrâga medPrövas gemensamt
ianläggningsbeslutetförrättning, fårvidgärd upptagasen

fastighetsbildningsbeslutet.

innehåll, har ianläggningsbeslutetsTill paragrafen, reglerarsom
andelstal iändringbestämmelserstycket fogatsandra om avnya

i avsnittmotiverats 4.5.2.Bestämmelserna harförväg bestämt sätt.
föreskriftermeddelalantmäterimyndigheten ärMöjligheten för att

förrättning dåvid dentillämpas det redanavsedd att gemensam-om
omprövningsförrättning enligt 35 §vidhetsanläggningen inrättas eller

i fastighetensstadigvarandevissa ändringarförutsegår naturatt av
användnings-Medandelstalet.skall påverkaanvändningssätt attsom

tillobebyggdfastigheten ändras frånändras ävensättet attavses
bebyggd.

vilket andelstalbeslutarlantmäterimyndighetenDet är somsom
myndighetenpå detförhållandena ändrastillämpas sättskall när som

sig iinskränkerbefogenheterföreskrifterna. Styrelsensangivit i
inträtt ochförhållandenändradetill konstaterandepraktiken attett av

föreskrifternatillämpas.börja Itill följd därav skallföreskrifternaatt
ändras. Detskallentydigt hur andelstalet ärmåste klart och anges

kriterierinnehåller kanföreskrifternalämpligtockså att som
ändringar harsådanaför konstaterastyrelsen näranvändas attav
tillämpas.skall Ettandelstalföranledainträffat skall nyttatt ettsom

fastighetstaxeringslängdenifastighetens typkodexempel kan attvara
Något godkän-till permanentboende.fritidsboendefrånändras, t.ex.

vidkrävsvadmotsvarandebeslutstyrelsensnande ensomav
inte.behövsenligt 43 §överenskommelse

förbudbestämmelsetagitstredje stycke harI ett nytt omupp en
medbeslut. Detta överensstämmerstyrelsensöverklagaattmot

överklagas. Deninte kan ärstyrelsebeslutiprincipen SFL att som
väcka talani tillhänvisas ställetbeslutetmissnöjd med motatt

lag.nämndaenligt 46 §föreningen
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33 §
Har inom år efter det ersättningsbeslutet laga kraftett att vann
ersättning enligt 13 § till fullo betalats i föreskriven ordning
och heller någon i beslutet tillerkänts sådan ersättningsom
begärt verkställighet beslutet i demia del anläggningsbeslutetärav
förfallet. Anläggningsbeslutet förfallet,är även anläggningenom

utförts inom den tid bestämts i beslutet, såvida inomsom
tid eller den förlängda tid beslutats enligt tredjesamma som

stycket ansökan gjorts förordnande syssloman enligt vadom av
i 33sägs Har ansökan förordnande sysslomansom a en om av

avslagits, förfaller anläggningsbeslutet avslagsbeslutetnär har
vunnit laga kraft tidenoch för genomförandet har gått ut.

Skall enligt anläggningsbeslutet fastighet eller del därav inlösas,
gäller beslutet i denna del hinder bestämmelserna i förstautan av
stycket.

Om särskilda skäl föreligger, får lantmäterimyndigheten besluta
förlängning tid i första stycket.om av som anges

Ersättning betalats får âterkrävas grund anlägg-attsom av
ningsbeslutet förfallit enligt denna paragraf.

Bestämmelserna i första stycket första meningen gäller inte
ersättning fastställts vid särskild förrättning enligt 13som a

Paragrafen innehåller regler anläggningsbeslutet förfallernär ochom
därmed sammanhängande frågor. Tilläggen i paragrafens första
stycke föranledda de föreslagnaär bestämmelserna i 33 enligtav a
vilka lantmäterimyndigheten kan förordna syssloman för att ge-
nomföra anläggningsbeslut, avsnitt i4.8 den allmämiaett se
motiveringen. Enligt förslaget i förevarande paragraf medför en
ansökan förordnande gjortssyssloman före utgångenom av som av

fristergällande anläggningsbeslutet inte förfaller.att
Lantmäterimyndighetens beslut anledningmed ansökan fårav en

tillöverklagas fastighetsdomstolen, vilket följer hänvisningen iav
33 tredje§ stycket till 15 kap. 2 § sigFBL. Vare ansökana en
avslagits eller inte, inträder rättsverkningarna beslutet först närav
detta har vunnit laga kraft. Avslás ansökan syssloman,en om
förfaller anläggningsbeslutet först avslagsbeslutet vunnit laganär
kraft, förutsatt tiden för genomförandet då. har gåttatt ut.

33 §a
Om det skäligen kan befaras anläggningen inte kommeratt att
utföras inom tid i anläggningsbeslutet eller i beslutsom anges om

förlängd tid får lantmäterimyndigheten på ansökan någonav som
enligt 18 § har begära förrättning förordnarätt syssloman föratt
genomförande anläggningsbeslutet. En sådan syssloman har deav
befogenheter tillkommer delägarna.som annars

Lantmäterimyndigheten beslutar ersättning till sysslomannenom
och fördelning mellan delägarna ersättningsbeloppet. Harom av
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fârlantmäterimyndigheten bestämt,inom tiddetta betalats som
i utsök-verkställas enligt vadbeslut sägsmyndighetens som

ningsbalken.
anledning ansökanbeslut medLantmäterimyndighetens av en

ersättning till sysslomannen ochsyssloman,förordnande av omom
enligt vadersättningen får överklagasbetalaskyldighet attom

Beslutfastighetsbildningslagen 1970:988.i kap. 2 §15sägssom
vunnit lagaverkställighet beslutet harigår närsagtsnusom

kraft.

verkställighetfinns bestämmelserparagrafdennaI avomnya
avsnittframgårbestämmelsernaMotiven föranläggningsbeslut. av
enligtskall få förordnasför syssloman ärFörutsättningen4.8 att en

anläggningen inteskäligen kan befarasdetstycketförsta attatt
ihartid för utförandeinom denutföraskommer angettsatt som

enligtutförandeförlängd tid föri beslutanläggningsbeslutet eller om
innebär det"skäligen kan befaras"Uttryckettredje stycket.33 § att

utförasanläggningen inte kommerklarlagtinte krävs det är attattatt
risk för detta ochföreligga betydandeemellertidi tid. måsteDet en

omständigheter. ankommerfaktiska Detstödsantagandedettaatt av
visaförordnadeansökeri hand på denförsta attatt om-omsom

förordnas. Görssyssloman börsådanaständigheterna är att en
genomförandetidens utgång kan dettid föreansökningen kort

förnågra åtgärderkonstaterandenaturligtvis räcka med attett av
omständigheterövrigtvidtagits. kananläggningen inte Iutförande av

utförasanläggningen inte kommerantagandestöd för attattgersom
majoritet delägarnatiden ärbestämdainom den emotatt avvara en

upphandlingsför-anslås ellerinteanläggningen, medel att ettatt
inletts i tid.inte harfarande

iinte tagits medomständigheterdröjsmål berokanEtt som
sigbestämdes. Det kangenomförandetiden röraberäkningen när om

tekniskrättslig ellersvårigheteroförutsedda attart, t.ex. an-av
fastighetsbildningsbeslutsamband medläggningsförrättningen har ett

vidtekniska problemkreditsvårigheter ellerblir fördröjt,som
omständig-sådanaansökan måsteprövningenVidutförandet. av en

prövningprincip innefattadärför iPrövningen börheter beaktas. en
tidenför förlängasärskilda skälföreliggerinte i ställetdet attav om

skäl skall dettaFöreligger sådanagenomförande.anläggningensför
för förordnadeförutsättningarnabedömningengivetvis påverka av om

uppenbarttorde detinte. Iblanduppfyllda eller attär envara
utföraförstyrelsenåstadkommainte kan änsyssloman attmer

lantmäteri-erinrasi sammanhangetkananläggningen. Det attom-
huruvidasig underrättadhållaskyldighetmyndigheten har att en

1973:160 251tidföreskriven seinomanläggning utförts s.prop.
anläggningskungörelsen.7 §samt
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Behörighet ansöka förordnande syssloman tillkommeratt om av
krets har ansöka förrättning.rätt En ansökan kanattsamma som om

helst inomgöras när genomförandetiden det ligger i sakenssom men
lantmäterimyndigheten kan saken förstpröva sedannatur att

anläggningsbeslutet vunnithar laga kraft. Ju genomförande-närmare
tidens utgång frågan förordnande syssloman aktualiseras, destoom av
säkrare givetvisantaganden kan anläggningengöras kommerav om

utföras i tid eller inte. Mot detta skall utförandetatt vägas att av
anläggningen kan lång tid och det önskvärt utförandetär inteta att att
fördröjs. Om idet redan tidigt skede står klart förutsätt-ett att
ningarna för förordnande uppfyllda,är det det förstat.ex. om
föreningssammanträdet visar sig majoriteten delägarna vägraratt av

godkänna budgeten så uttaxering nödvändiga medel föratt att av
anläggningens utförande inte kan ske, bör omständighetenden att
lång tid återstår den bestämda genomförandetiden inte hindra attav
syssloman förordnas.

Som framgår den allmänna motiveringen avsnitt 4.8av samman-
faller tillämpningsområdet för 31 § SFL och den möjligheten attnya
förordna i vissasyssloman avseenden. lantmäterimyndighetenOm vid
sin bedömning fram tillkommer förutsättningar inte föreligger föratt

förordna syssloman, kan det i stället finnas tillskäl förordnandeatt
ledamöter i styrelsen enligt 31 § SFL. Lantmäterimyndigheten harav

därvid möjlighet förlänga genomförandetiden. Ett förlängningsbe-att
slut förutsätter inte ansökan från sakägare.

syssloman har förordnatsNär har han eller hon de befogenheteren
tillkommer delägarna. Vid föreningsförvaltning tarsom annars

sysslomannen föreningsstämmans och funktioneröver styrelsens
såvitt uppgiftengäller genomföra anläggningsbeslutet. Syssloman-att

kan inkomst- och utgiftsstat, debiteringslängdupprättat.ex. samtnen
ombesörja uttaxering medel. Sysslomannens befogenheter gör attav
föreningsstämmans godkännande inkomst- utgiftsstatenoch inteav
behövs för debitering uttaxeringoch skall kunna ske.att

Beträffande sysslomannens kvalifikationer hänvisas till den
allmänna motiveringen i avsnitt 4.8.

paragrafens andraI stycke regleras frågor ersättning till sysslo-om
och skall betala kostnaderna bifalls.ansökannärmannen vem som

Vid fördelningen kostnaderna tillämpasbör de andelstalav som
för fördelninggäller kostnaderna för anläggningens utförande.av

Även i fall då ansökan avslås uppkommer i allmänhet vissaen
kostnader lantmäterimyndigheten.hos så fall börI sökanden försvara
kostnaderna, vilket innebär begäran förordnandespärr mot atten om

syssloman framställs fog.utanav
Tredje stycket innehåller i första meningen bestämmelseen om

överklagande bl.a. beslut anledningmed ansökanav av en om
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förordnande syssloman. Bestämmelsen tillämplig såvälär närav en
ansökan har avslagits den har bifallits liksomnär ldagandennärsom

lantmäterimyndigheten borde ha förordnatattanser amian person.
Den vidare beslut ersättning till sysslomannen ochavser om
skyldighet betala ersättningen. hänvisningenAv till 15 kap. 2 §att
FBL följer överklagande skall tillske fastighetsdomstolen inomatt

frånveckor beslutets dag och överklagandet skall in tilltre att ges
lantmäterimyndigheten.

Enligt andra meningen går beslut i första meningen isom avses
tredje istycket verkställighet först beslutet vunnithar laga kraft.när

35 §
Inträder, sedan fråga vidbehandlats förrättning enligt dennasom
lag slutligt avgjorts, ändrade förhållanden väsentligt inverkarsom

frågan, kan denna vid förrättning.prövas Aven utan attny
sådana förhållanden inträtt, får förrättning i detägany rum, om
tidigare avgörandet föreskrivits frågan får efter vissomprövasatt
tid och demia tid utgått eller i fall klart behovannat ettom av om-
prövning framkommit.

Vid den förrättningen får beslutas sådan ändring i fråganya
kretsen fastigheter deltager i gemensamhetsanläggningom av som

eller fastighets andelstal avsevärd olägenhet frånuppkommeratt
allmän eller enskild synpunkt.

vidAr den förrättningen fråga endast ändring ickenya om som
påverkar bebyggelsens utformning eller markanvändningen i
övrigt, behöver medgivande enligt inte23 § inhämtas från en
sådan nämnd i den paragrafen.som avses

Om den förrättningen gäller fråga fastighet skallnya om
inträda i eller utträda samfällighet eller fastighets andelstalur om
skall ändras, och samfälligheten förvaltas samfällig-av en
hetsjförening, företräder föreningen övrigade delägarna. Vad som

inte hinder delägarna förutgör talan förrätt-sagts mot att motnu
ningen.

Om befogenhet för styrelsen i vissa fall besluta ändringatt om
andelstal finns föreskrifter i 24 tredje§ stycket.av m.m.

Paragrafen förutsättningarna för omprövning anläggnings-anger av
förrättning. I fjärde stycke har tagits bestämmelserett nytt upp som
innebär samfällighetsförening förvaltar samfällighet vidatt en som en
omprövningsförrättning i fråga ändring i delägarkretsen ellerom
ändring fastighets andelstal företräder övriga delägare. Be-av
stämmelserna har motiverats i avsnitt 10. Föreningen företräder
alltså delägarna i fallmotsvarande då överenskommelser träffassom
enligt 43

Lantmäterimyndigheten behöver i fallavsedda bara kallanu
berördnärmast sakägare, dvs. den in- eller utträdande fastigheten

eller den andelstal skall ändras, samfällighetsföreningen tillsamtvars
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styrelsesamfällighetsföreningens attankommerförrättningen. Det
inteallmänhetiberörsDessaintressen.övriga delägarestillvarata
kandelägarevissaemellertidOminträder.fastighetatt en nyav

styrelsentrafik, börpåtagligt ökadberöraskomma t.ex.att genom
hindrarskettinteunderrättelsesådanAttdessa.underrättasärskilt en

genomförs.förrättningeninteemellertid att
behörighetföreningensföreskrift klargörsuttrycklig attGenom en
talanförafrån motdessahindrarinte attdelägarnaföreträdaatt

frånavskureni förvägsålundadelägare ärIngenförrättningen.
föreliggerHuruvida talerättförrättningen.överklagamöjligheten att

Vid denfastighetsdomstolen.får avgörasfalletenskildai det av
förförutsättningEn§ FL.från 22ledning hämtasprövningen kan

gått honomhardetochenskildedenangår attbeslutettalerätt är att
emot.

tillhänvisningtagitsparagrafen haristyckefemte upp enI nyttett
förbefogenhetenstyckettredjei 24 §bestämmelsen omden nya

ändringbeslutasamfällighetsförening avatti omstyrelsen en
andelstalet.

§42 a
fastighetsbildningsför-medsambandifårLantmäterimyndigheten

skallfastighetombildadellernybildadbeslutarättning att en
lant-Beslutargemensamhetsanläggning.befintligtillanslutas en

ocksåmyndighetenskallanslutning,mäterimyndigheten om
ersättningfråganoch prövafastighetenandelstal för ombestämma

enligt 37
paragraf tillämpasi dennafrågorprövningVid avsessomav

stycket.fjärde§35

ibefogenhetlantmäterimyndigheten attochParagrafen är gerny
nybildadbeslutafastighetsbildningsförrättning att enmedsamband

befintligtillanslutasskall gemensam-fastighetombildad eneller
Med4.5.4.avsnittimotiveratsParagrafen harhetsanläggning.

ombildningmedochklyvningochavstyckningnybildning avses
§ AL.41sammanläggning,Beträffandefastighetsreglering. se

anslutninglantmäterimyndigheten närfastslåsparagrafen attI
enligt 37ersättningandelstal ochbeslutaskallocksåskall ske om

prövningvidocksåklargörsstycke att avandraparagrafensI
bestämmelsendenparagraf tillämpasi denna nyafrågor avsessom

samfällighetsföreningen attförbehörighetstycketfjärde§i 35 om
delägarna.företräda
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45 §
Uppgift fördelning enligt 42 anslutning enligt 42 §om om a
och godkännande enligt § införes i fastighetsregistret43om

möjligt sedan besluten vunnit laga kraft. Uppgiftsnarast om
styrelsens beslut ändring andelstal enligt tredje24 § stycketom av

möjligtskall införas i fastighetsregistret.snarast

paragraf innehåller specialbestämmelseDenna anteckningatten om
i fastighetsregistret skall vid beslut fördelning enligtgöras även om
42 och enligt§ beslut godkännande 43 34 §I regleras endastom

uppgift anläggningsförrättning och omprövningsförrättningatt om
införas i fastighetsregistret.skall

Uppgift anslutning enligt den bestämmelsen i 42 § skallom nya a
fastighetsregistret.också införas i paragrafens första meningI har

därför gjorts tillägg detta. Som motiverats i avsnitt 4.5.2 börett om
styrelsens beslut ändring andelstal enligt tredje24 § stycketom av

publicitet införande i fastighetsregistret.AL I andrages genom en ny
mening föreskrivs uppgiftockså denna skall införas i fastighets-att
registret.

fastighetsregisterkungörelsen föreskrivas skyldighetI bör för
fastighetsdomstolen lantmäterimyndighetenunderrätta domsto-att om

beträffande uttaxeringlens avgörande talan rättelse enligt 46 §om av
SFL beslut ändring andelstal.rörsom om av

46 §
Till hör vägbana och övriga väganordningar. Anordning,väg som

för drift väganordning.behövs bestånd, eller brukandevägens är
Väganordning till färjaockså ansluten brygga eller medär väg
färjeläge.

Vägområde den mark tagits i föranspråkutgörs väg-av som
anordning.

I paragrafen för närvarande vad hör till Genomväg. ettanges som
andra stycke införs begreppet vägområde i Motiven tillAL.nytt

sin motsvarighet i redovisatsbestämmelsen, har 3 § VägL, harsom
i avsnitt 4.9.4.

48 §a
fastighet deltar i gemensamhetsanläggningOm en som en som

tillfälligt anläggningen i väsentligtanvänder störreväg om-avser
fattning eller för ändamål förutsattes vid be-änett annat som

fastighetens andelstal för dnftkostnaderna,stämmandet ärav
samfällighetenfastighetens skyldig de kostnaderägare ersättaatt

användningen.till följd den ändradeuppkommersom av
i skall talanVid tvist angående fråga första stycketavsessom

fastighetsdømstolen.väckas hos
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särskildbestämmelserinnehållerparagraf, ärDenna omny,som
användningtillfälligt ändradvidför delägareersättningsskyldighet av

motiveratsBestämmelserna hargemensamhetsanläggning för vägar.
avsnitt 4.5.3.i

enligt första stycketersättningsskyldighet ärFörutsättningen för att
iändamål ellerförväganläggningenanvänderfastigheten annatett

bestämmandetvidförutsattesomfattningväsentligt änstörre avsom
Ersättningsskyldighetendriftkostnaderna.förandelstalfastighetens

uppkommermerkostnader näreventuellatäckamöjlighet att somger
detsådantanvändningen sätttillfälligt ändrar attfastighet etten

på Deteller skadorslitage vägen.onormalttillupphov stortettger
medförtillfälligtbyggnation,pågåendesigkan röra ensomom

trafik.ökningväsentlig tungav
enligt allmännaskadeståndtillgrundakanpå rättSkador vägen

vadmellan ärklardra gränsskadeståndsrättsliga regler. Att somen
alltid så lätt görainteskada tordeslitage attonormalt stort vararesp.

täckerbestämmelsennödvändigt eftersominteblir hellerdetoch
båda fallen.

ersättningsskyldighet prövastvisterskallandra stycketEnligt om
fastighetsdomstolen.av

48 §b
påinte tillämpasskallmeningenförstastycket38 § första gemen-

samhetsanläggning vägar.som avser

undantagsärbestämmelseinnehållerParagrafen, är omenny,som
gemensamhetanlägg-reglering vid utträdeekonomiskbeträffande ur

avsnitt 4.10.2.imotiveratsBestämmelsen harning vägar.som avser

§49
Är fastighets behovtillgodoseförväsentlig betydelsedet att avav

bygga överfastigheten vägförupplåtaskan rätt attväg, annan
användaUpplåtelsebefintliganvända väg. attfastighet eller att

särskilda skälupplåtelsesådanendastfår skebefintlig väg avom
gemensamhetsanläggning ellerbilda attlämpligare änär att en

anläggning.bildadtill redanfastighetenansluta en
medfördetskefår intestycketenligt förstaUpplåtelse syn-om

fastig-förellerfastighetenupplåtandeför dennerligt annanmen
använda vägen.harhet rätt attsom

bygga vägupplåtelseför rättersättning attfrågaI avom
enligtupplåtelseförersättningBeträffandetillämpas 13 annan

stycket.andra§tillämpas 50stycketförsta a

bygga övervägbehandlarnärvarande rättför attParagrafen, som
harvägbehov,fastighetsenstakatillgodosefastighet för att enannan

användabestämmelser rättmedkompletterats attstycketi första om
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befintlig Bestämmelsernaväg. har motiverats inärmare avsnitt 4.7.2.
Liksom detnär gäller byggarätten detväg förär upplåtelseatt av
rätt använda befintlig villkoratt väg det väsentligett äratt av
betydelse för tillgodose fastighets behovatt väg. Dessutom krävsav

det särskilda skäl lämpligareatt är upplåtelse sker bildaav att än att
gemensamhetsanläggning eller ansluta fastigheten tillen att redanen

bildad anläggning.
Nuvarande begränsning rättighetsupplâtelse inte fåratt ske denom

medför synnerligt för den fastighet vilkenöver gårvägen frammen
har i andra stycke utvidgats tillett nytt gälla inte bara denatt
upplåtande fastigheten fastighetävenutan har rättamian attsom
använda vägen.

Tredje stycket innehållerär och ersättningsbestämmelser.nytt Till
följd de bestämmelserna i paragrafens första stycke harav nya
ersättningsbestämmelsema delats i två fall. I det första falletupp som
gäller byggarätt har ingenväg ändring gjortsatt i sak 13 § ALutan
skall tillämpas. I det andra fallet gäller upplåtelse rättsom attav
använda befintlig skallväg ersättning inte utgå för det upplåtna

bestämmelsen iutrymmet 50 §utan andra stycket s.k. slitage-a om
ersättning skall tillämpas i stället.

50 §a
Om gemensamhetsanläggning förvaltas samfällighets-en av en

förening och det är väsentlig betydelse för delägarfastighetemaav
använda ingår ivägatt gemensamhetsanläggning,som en annan

får rätt använda upplåtas tillvägenatt samfällighetsföreningen.
Detta gäller endast det särskilda skäl lämpligareär änom av att
ansluta fastigheterna till den andra anläggningen.

För upplåtelse enligt första stycket skall ersättning utgå efter
vad skäligtär främst med hänsyn till den slitningsom av
vägbanan beräknas uppkomma vägens användande.som genom
Sådan ersättning skall bestämmas utgå på gång elleratt en
årligen i förskott.

Denna paragraf är och innehåller bestämmelser förrättny om
medlemmarna i samfällighetsförening använda ingårvägatten som
i gemensamhetsanläggning. Bestämmelserna har motiveratsen annan
i avsnitt 4.7.3.

Av första stycket framgår rättigheten inte upplåts till de enskildaatt
fastigheterna i gemensamhetsanläggningen till den samfällighets-utan
förening förvaltar anläggningen. Det alltsåär endast vidsom
föreningsförvaltning bestämmelsen tillämplig.är Samfällighets-som
föreningen kommer sakägare och företrädas föreningensatt vara av
styrelse vid upplåtelseförrättningen.

Ett villkor för upplåtelsen detär är väsentlig betydelse föratt av
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delägarfastighetMeddelägarfastigheterna använda vägen.att avses
samfällighet.ifastighet har delstycket SFLenligt § andra1 som

finns ifastighets behov 49 Ettvillkor för enstakaMotsvarande
lämpligare upplåtasärskilda skälytterligare villkor det ärär attatt av

fastig-de enskildasamfällighetsföreningen anslutatill änrätten att
ingår Exempelgemensamhetsanläggningtill den vägenheterna som

iredovisats densärskilda skäl harskallpå vad anses somsom
fastigheterna har behovtypiskt fallmotiveringen. Ett ärallmänna att

samfällig-upplâtandedenkort sträckaanvända endastatt avenav
ocksåenligt paragrafen kanupplåtelseEnhetens vägar. ettavse

för den förstautfartsvägi avvaktantillfälligt behov, attt.ex. en ny
samfälligheten anläggs.

utgåersättning skalldenandra stycke reglerasparagrafensl som
skälighetsbe-efterErsättningen bestämmasupplåtelsen. skallför en

slitning vägbanantillfrämst dendömning, där hänsyn tas somav
kostnadernaförbättring behövs skall ävenuppkomma. Omberäknas

Även omständigheterandraersättningen.påverkaför denna kunna
motsvarighet i 50 §sinharErsättningsbestämmelsenbeaktas.kan

stycket.andra

§53
vid förrättningi 49-52 prövasrättighetFråga som avsesom

fåranläggningsfråga,medfrågan sambandenligt denna lag. Har
ansökanfall denansökan. Iden upptagesamiatutanupptagas

enligt §rättighet 50beträffandefastighet ellerdenägaren aavav
gälla.rättigheten skallförmånsamfällighetsförening tillden vars

fastig-anläggningsfråga ellermedfårFrågan prövas gemensamt
förrättning.vidhetsbildningsâtgärd en

tredje stycket§§§, 12förrättningsprövningen 8-11Vid äger
till 12 §Hänvisningeni 16 §tillämpning.motsvarandeoch 16 §

i 49-52 §§bestämmelsernadärvidskallförsta stycket omavse
till 13 §hänvisningenrättigheten ochför upplåtelsevillkoren av

upplåtelsen.ersättning förparagraferibestämmelserna omsamma
ersättning föri frågaendastgäller dockandra stycket16 § om

bygga väg.enligt §upplåtelse 49 rätt attavsersom

frågaprövningenrörandebestämmelserinnehållerParagrafen omav
gjortsstyckeförsta harparagrafensIenligt 49-52 §§. etträttighet

deni 50 Ibestämmelsenanledning dentillägg med anyaav
fastigheternaenskildatill derättigheten inteupplåtsbestämmelsen

får frågarättighetBeträffande sådansamfällighetsföreningen.tillutan
samfällighetsföreningen.ansökantas avupp

gällerbestämmelser rättmedkompletteratshar att49 § som
sistaandra stycketihärav harPå grundbefintliganvända väg.

andra stycket endast16 §klargörtillägggjortsmeningen attett som
bygga väg.upplåtelse rättgäller attavsersom
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54 §
frågaI upplåtelse enligt 49 § byggarätt vägattom som avser

32 och 33 §§ motsvarande tillämpning.äger
Har engångsersättning för rättighetbestämts enligt 49, 50,

50 51 eller 52 skall ersättningen erläggas inom månadertrea,
efter ersättningsbeslutetdet laga kraft. Rättigheten fåratt vann
icke i innanbruk betalning skett. I fråga verkantagas om av
underlåtenhet betala ersättningen 33 § första stycketägeratt

tillämpning.motsvarande Har ersättning enligt 49, 50, 50 ellera
bestämts51 § utgå med visst årligt belopp, får rättigheten ickeatt

under något år i bruk innan beloppet för år betalats.tagas samma

Paragrafen innehåller bestämmelser ersättning skall betalasnärom
och verkan ersättning inte betalas i tid. anledningMedrättattom av

49 fått§ har ändrat innehåll har i paragrafens första styckeatt ettav
gjort tillägg klargör 32 och 33 §§ endast gäller upplåtelseett attsom

byggarätt väg.attsom avser
I paragrafens andra skiljsstycke mellan fallen ersättningennär

betalas engångsersättning och ersättning utgår med visstnärsom
belopp varje år. Ersättning för upplåtelse befintliganvända vägatt
enligt de bestämmelserna i 49 § eller 50 § kan utgå på gångnya a en
eller årligen i förskott. första fjärdeI och meningarna har därför
följdändringar gjorts.

56 §
Om tråd, växtlighetbuskar eller intill vägomráde medförettannan
olägenheter för trafiksäkerheten, får väghållningsmyndigheten
besluta växtligheten skall bort eller kvistas myndig-att tas genom
hetens försorg. Om det med hänsyn till omständigheterna lämp-är
ligt, får väghållningsmyndigheten besluta åtgärden skallatt ut-

föras väghállaren. I samband med beslut fattas kanattav
väghållningsmyndigheten meddela de föreskrifter behövs.som

Med väghállningsmyndighet i denna lag den statliga väg-avses
hållningsmyndigheten enligt 6 § andra stycket väglagen
1971:948.

Beträffande allmänna i fråga trafiksäkerhetsbe-överväganden om
stämmelserna hänvisas till avsnitt 4.9.2.

Första stycket förevarande 56 § i huvudsak 53 §motsvararav
VägL. Bestämmelserna väghållningsmyndigheten beslutarätt attger

växtlighet förhindrar fri sikt eller sätt äratt amiatsom som
trafikfarlig, skall röjas myndighetens försorg. Bestämmelsengenom
kompletterar möjligheten till rättighetsupplåtelse för röjaatt
växtlighet enligt tillämpas51 Den kan såväl sådannär en
upplåtelse saknas den finns röjningen inte sköts.när Ettsom men
beslut initieraskan samfällighet väghållare,ärav en som av en
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elleranvända vägenhar rättfastighettill att avenskild ägare som
väghållningsmyndigheten.

beslutandepå denliggerutförsåtgärderbeslutadeförAnsvaret att
Åtgärderna vidtasocksåemellertidkan genommyndigheten.

detta.beslutarväghâllningsmyndighetenförsorg, omväghållarens om
betalaskyldighetåläggasinte attemellertidkanVäghållaren

allmänna.detskall bärasdessakostnaderna, utan av
enskilda vägarpå alla oavsetttillämpliga vemBestämmelserna är

enskildaandrabeträffandealltsågäller ävenDenväghållare.ärsom
förrättningsvägar.änvägar

trafik-frågor röröverväganden beslutaskall somomsomvemom
istycketandraIavsnitt 4.9.5.iredovisadefinnssäkerheten

statligadenväghållningsmyndighetendefinierasparagrafen som
Enligt 7 §VägL.stycketandraenligt 6 §väghållningsmyndigheten

väghållningsmyndighetstatlig1971:954 ärvägkungörelsen
trafikregion.ochVägverkets väg-

57 §
väghåll-fårtrafiksäkerhetentillgodoseförbehövsdetOm att

del vägellerviss vägi fråganingsmyndigheten av enenenom
fårtillståndmyndighetensintedetförordna utanatt

uppförasdärifråntolvhögstellervägområdet meterinom
elleranläggningarandrautförastillbyggnader,byggnader, göras

trafiksä-menligt påinverkakanåtgärdersådanaandravidtas som
kerheten,

försämrarljusanordningarvägområdet sättasintill somupp
trafiken på vägen,förljusförhållandena

vägområdet sättasfrån50högstavståndinom meterett av
reklam,föranordningarjämförligadärmedeller pro-skyltarupp

utomhusändamålliknande samtellerpaganda
mel-ellerenskilda vägarmellanplanikorsningvid samma

byggna-uppförasspårvägellerjärnvägochenskild väglan enen
vidtaselleranläggningarandrautförastillbyggnader,der, göras

trafiksäkerheten.menligt påinverkakanåtgärderandra som
medområdeninte inomgällerstycketi förstaBestämmelserna

bygglovvilkaföråtgärderbeträffandehellerochdetaljplan
förintehellergäller3stycketförstaiBestämmelsernakrävs.

upplysningbyggnader förpåanordningar är uppsattasådana som
förellerställetpåverksamhetellerajfärsrörelse an-annanom

angelägenheter,kommunalameddelanden rörförslagstavlor som
dylikt.ellerauktionerföreningssammanträden,

väghållningsmyndig-kantillstånd lämnasmedsambandI att ett
trafiksäkerheten.förbehövsföreskriftermeddela deheten som

trafiksäkerhetsbestämmelserochordnings-vissaparagraf hardemiaI
motsvarig-sindelvis harbestämmelserfrågasamlats. Det är somom

skillnadbetydelsefullEni VägL.återfinnsochEVLi 100 §het som
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i förhållande till VägL emellertidär förevarande bestämmelseratt
inte är generellt tillämpliga gäller endast efterutan väghållnings-
myndighetens förordnande. I förhållande till EVL gäller den
skillnaden den skyddadeatt räknas från vägområdets ytterkan-zonen

och inte från vägbananster mitt. Det bör vidare framhållas att ett
förordnande enligt 57 inte§ har avseende byggnader, anordningar

redan finns förordnandetnärm.m. meddelades.som Med stöd av
58 § kan emellertid väghållningsmyndigheten föreläggandege om
borttagande byggnader.änannatav

I första stycket har under punkt I sammanförts bestämmelser som
i huvudsak 100 § förstamotsvarar stycket första meningen EVL samt
43 § och 47 § första stycket VägL. Inom vägomrâde kan detett
förekomma pumpstationer,att t.ex. transformatorer, bussväntkurer
och stolpar uppförs. Dessa åtgärder självklart kräver tillståndsom av
väghållaren kan inverka menligt såväl på trafiksäkerheten vägenssom
bestånd, drift och underhåll.

Punkterna 2 och 3 45 § första stycketmotsvarar 2 46 §resp.
VägL. Punkten 4 100 § förstamotsvarar stycket EVL och 47 § andra
stycket VägL.

I andra stycket har från krav på tillstånd undantagits områden inom
detaljplan jfr l § 4 EVL åtgärderst. kräver bygglov.samt Isom
dessa fall sker prövning byggnadsnämnden och någonen av
dubbelprövning skall naturligtvis inte ske. Beträffande punkt 3 har
gjorts motsvarande undantag från tillämpningen enligt 46 §som
tredje stycket 2 och 3 VägL.

Tredje stycket väghållningsmyndigheten befogenhetger meddelaatt
föreskrifter i samband med tillståndsbeslut. Sådanaett föreskrifter
kan förutsättning för tillstånd skallvara kunnaen att lämnas.
Bestämmelsen närmast 46 §motsvarar andra stycket VägL.

Innan förordnande enligt första stycket meddelas bör väghållaren
och andra berörda tillfälle sig. Vidareatt böryttrages ett
förordnande kungöras på lämpligt sätt. Bestämmelser detta kanom
meddelas i förordning.

58 §
Om det inom område beträjfande vilket meddelats förordnande
enligt 57 § finns anordning innebär fara för trafiken, fåren som
väghållningsmyndigheten förelägga den för anord-som svarar
ningen bort den eller vidta åtgärderatt ta så faran undanröjs.att

Föreläggande får förenas med vite eller med föreskrift åt-att
gärden, föreläggandet inte följs, kan komma utförasom att genom
väghållningsmyndighetens försorg på den försumliges bekostnad.

Staten skall skadorersätta till följd föreläggande harettav som
meddelats med stöd första stycket såvida det inte har avtalatsav
eller uppenbarligen förutsatts ersättning inte skall lämnas.att
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och §101 § EVL 52styckeParagrafens första närmastmotsvarar
saklig överensstämmelse mediTill skillnad från VägLVägL. men

föreläggandeingripa medinte möjlighetparagrafenEVL attger
eller"stängsel, upplag101 § EVLbeträffande byggnader. I nämns

anordning". förevarande 58 §jämförlig I nämnsdärmedannan
olika anordningaromfatta devilket får"anordning",endast anses

i EVL.101 §som avses
första stycket VägL.64 §stycketAndra motsvarar

tilläggetmed det104 § EVL,Tredje stycket närmast attmotsvarar
uppenbarligenhar avtalats ellergjorts för det fall detförbehåll att

ersättning inte skall lämnas.förutsätts att

59 §
styck-i § förstatill sådan åtgärd 57tillståndVägras som avsesen

markanvändningpågåendemedför dettaeller 4 och1 attet av-
fastighetsägaren och innehavareförsvåras, ärsevärt nytt-av

berättigade tillsärskild fastighetentillellerjanderätt rättannan
skada de lider.ersättning för denstaten somav

mellanuppenbarligen förutsatts gällaavtalats ellerharVad som
isakägare frågaelleroch fastighetens ägarestaten omannan

stycket gällereller enligt förstaersättning enligt 58 § även mot
förvärvatersättning uppkom hartillefter detden rättenattsom

eller anordningen.till fastighetensakägarens rätt

fastig-bestämmelsei första stycketParagrafen attupptar om enen
särskild tillnyttjanderätt eller rättinnehavareellerhetsägare amianav

tillståndvissa falltill ersättning iberättigad närfastighet är statenav
eller Eni första stycket 157 §till åtgärdvägras som avsesen
medförtillståndetvägradeersättning detförutsättning för är attatt

Bestämmelsenförsvåras.markanvändningpågående avsevärt motsva-
stycket EVL.§ första102rar

§ VägL.EVL och 65tredje stycket102 §stycketAndra motsvarar

60 §
eller 59 §tredje stycketenligt 58 §ersättningFramställning om

väghållningsmyndigheten.hosstycketförsta görs
vissanedsättningersättning,i målförfarandetfrågaI avomom

belopputbetalning nedsattaochfördelningersättningar, samtav
tillämpliga delarivissa fall gälleritill borgenärgottgörelseom

i 66Vad1971:948.väglageni 66-69bestämmelserna som
i ställetskallväghållarenväglagenoch 69 §§ sägs avseom

staten.

villvad denbestämmelseri stycketförstaParagrafen upptar somom
stycket skall§ förstatredje stycket eller 59enligt §ersättning 58ha

väghållnings-hosersättning skallFramställning görasiaktta. om
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myndigheten.
sökanden väckaersättningen, fårinte överensKommer omman

hänvisningen i andraframgårfastighetsdomstolen. Dettavidtalan av
i § andramotsvarighet 105sinhartill 66 § VägL,stycket som

tillHänvisningen 67 ochmeningarna EVL.andraochstycket första
Hän-i 103 § EVL.bestämmelsernuvarandeVägL68 ersätter

tredje ochandra stycket105 §till 69 § VägLvisningen ersätter
meningarna EVL.fjärde

§61
i stridtillstånd elleri 5 7§åtgärder motVidtas utanavsessom

vid viteväghållningsmyndighetenföreskrifter fårmeddelade
deteller ändraundanröjaåtgärdenvidtagitdenförelägga attsom

handräck-särskildmeddelafårKronofogdemyndighetenutförda.
handräckning fårAnsökanrättelse.åstadkommaning för att om

nämndsådanochväghållningsmyndighetengöras somenavav
handräckning finnsBestämmelserstycket.förstai 23 § omavses

handräckning.ochbetalningsföreläggande1990:746i lagen om
med stöd 58meddelatsharföreläggandeFöljs inte ett avsom

väghållningsmyndig-på begärankronofogdemyndighetenskall av
åtgärden vidtas.föranstaltaheten attom

frånsett106 § EVL,bestämmelserParagrafen motsvararupptar som
väghållningsmyndig-viafastighet fårinnehavareellerägareatt av

vill få rättelse.deheten om

§62
överkla-beslut fårväghållningsmyndighetensochLänsstyrelsens

vidkrävsPrövningstillståndförvaltningsdomstol.hos allmängas
överklagande till kammarrätten.

såvida inteomedelbart,väghållningsmyndigheten gällerBeslut av
i beslutet.förordnasnågot annat

börordningföljer denöverklagandeBestämmelserna numerasomom
överklagandenämligenförvaltningsprocessen,i fråga attgälla om

regering-huvudprincipenmedenlighettill I attlänsrätt.skall ske om
någonharpolitisk betydelse,harfrågorskallendast pröva somen
vissaöverklagandestycket EVLandratill 107 §motsvarighet avom

styckettagits första sägsinte Iregeringentilllänsstyrelsebeslut upp.
fårbeslutväghållningsmyndighetensochlänsstyrelsensdärför att

prövningstillståndvarvidförvaltningsdomstol,allmänhosöverklagas
till kammarrätten.överklagandevidkrävs

väghållningsmyndighetenbeslutstycket gällerandraEnligt ome-av
domstolelleri beslutetförordnatsinte någotsåvidadelbart, annat av

tredje§107närmastBestämmelsenöverklagande. motsvararefter
myndighetenbeslutande ärdenfrånsettEVL,stycket annan.enatt
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myndighetenstycket EVL, frånsett den beslutande äratt en annan.

ändring i lagen 1973:1150Förslaget5.5 om om
förvaltning samfälligheterav

39 §
förhållande i 26 §ändring i fråga sådantSker om som anges

försorg anmälastredje stycket, skall detta styrelsens genastgenom
beslut ändringregistrering. gäller i frågaför Detsamma om om
anläggningslagenandelstal enligt § tredje stycket24av

fastiskall underrätta ghetsägaren973 49. Styrelsen1 I genast om
beslut.sådantett

följd bestämmelsernagjorts tillägg till deparagraf harI denna nyaav
i tredje stycket ochändring andelstal 24 §styrelsens beslut om avom

iavsnitt 4.5.2 denregistreras enligt 45sådant beslut skallatt ett se
motiveringen.allmänna

i ochtill ändring plan-Förslaget lag5.6 om
bygglagen 1987: 10

30 §6 kap.

tagits bort.hänvisningen till EVLtredje stycket har6 kap. 30 §I

§14 kap. 1
allmänna platserenligt detaljplan användas förMark skallsom en

enligtmarkvilka kommunen huvudmanför är samt somannan
bebyggandeenskiltskall användas för ärplanen änannat

det. Markfastighetsägaren begärskyldig lösa,kommunen att om
vilkaförför allmänna platserenligt planen skall användassom

samfällighethuvudman, denkommunennågon är ärän somannan
medskyldig förvärvabildas för ändamåletfinns eller skall att
fas-särskildnyttjanderätt elleräganderätt, rätt, omannan

skyldighet gäller förMotsvarandetighetsägaren begär det. staten
Samfälligheten eller får bestämmaväghållare. staten omsom

särskildnyttjanderätt elleräganderätt,förvärvet skall annanavse
rätt.

skalltillfällig användning mark,detaljplanen medgerOm av
tid dåunder deninte tillämpas beträffande markenförsta stycket

användning får pågå.sådan
samverkansomrâdeinomfråga belägenI mark är ettom som

särskildaexploateringssamverkan gällerenligt lagen 1987: 11 om
bestämmelser.
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Ändringen i paragrafens första föranleddstycke detär synsättetav
koppling väghållninginte finns automatisk mellan ochdetatt en

iordningsställandet och skötseln allmän platsmark,av annan om
huvudman förnågon kommunen skall allmänna platseränamian vara

ändringen tydliggörs det befintligavsnitt 10.5. Genomse äratt en
samfällighet samfällighet bildas för ändamålet hareller en som som

väghållareskyldighet lösa marken. Undantag gäller ärstatenatt om
Lösenskyldigheten åvilar i sådetaljplanelagda området. falli det

staten.

Övriga lagförslag5.7

§ kyrkolagen 1992:300 har9 kap. 33 § JB och 42 kap. 13I
hänvisningen till tagits bort.EVL
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å

Kommittédirektiv w

Dir. 1994:22

Översyn lagstiftningen enskilda vägaromav

Dir. 1994:22

regeringssammanträde 24den 1994Beslut vid mars

Sammanfattning uppdragetav

särskild skall lagstiftningenEn utredare göra översynen av om
förslag till författningsregleringenskilda och utarbeta denvägar

behövs.som

Bakgrund

Allmänt

Det svenska består dels allmännavägnätet för vilkavägarav
och harkommunerna väghållare, delsstaten ansvaret som

enskilda för vilka i princip de fastighetervägar har nyttasom
Vissa kommunervägarna har emellertid i hög gradav ansvarar.

sig i väghållningen de enskilda vägarna, såväl iengagerat av
ekonomiskt praktiskt hänseende. För falldet enskildasom
fastighetsägare har behov ordnad väghållningav gemensam

det olika formerlöses förvaltning.genom av gemensam
Statsbidrag kan lämnas för såväl byggande driftsom av
enskilda vägar.
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ordningNuvarande

enskilda återfanns förevägnätetregleringen deträttsligaDen av
1939:608 enskilda i vilkenvägari lagen1974 i sin helhet om

fastigheter för tillgodosemellansamverkanreglerasbl.a. att
innehåller bestämmelser2 kap.,Ibehovet väg. omsomav

det förrättningsedanallmänhet, sägsienskilda vägar att genom
byggande de deltagandevägbestämtseller dom av m.m.,om
samfállighet för handhavandet denfastigheterna utgör aven

vägsamfállighet. För inomväghållningen vägargemensamma
särskilda ifinns bestämmelserbebyggelsemed tätareområden

fastigheter helt eller delvis ärinnebär3 vilkakap., att som
samfällighet vägföre-skallområdet utgörainombelägna en

väghållningen inomoch bekostaskyldighet skötaning med att
området.

År enskilda ochkap. lagen2 och 4 vägar1974 ersattes om
gemensamhetsanläggningarvissa1966:700lagen avom

särskildSamtidigt kom1973:1149. laganläggningslagen en
samfälligheter SFL.förvaltning l1973:1150 an-avom

bestämmelser rörande inrättande ochåterfinnsläggningslagen
föranläggningar ärsådanautnyttjande som gemensammaav

stadigvarande betydelse föroch ärfastigheterflera avsom
anläggning förutomkansådan vägarexempelSom pådem. en

värmeanläggningparkeringsanläggning, lekplats, ochnämnas
avloppsanläggning.ellervatten-

förvalt-anläggningslagen och lagentillkomstenEfter omav
olika regelsystem förgällerSFL tvåsamfálligheterning av

behov ordnadfyllerenskildasådana vägar ett av gemen-som
ligger inom områdenenskilda vägarFörväghållning. somsam

uppkommit eller förväntaskanharbebyggelsedär tätare
framtidförestående kan bestäm-inom närauppkomma en

enskildavägförening i 3 kap. lagen vägarmelsema omom
SFL,anläggningslagen och medanparallellt medtillämpas

i övriga fall därtillämpasoch SFLanläggningslagen gemensam
Enligt övergångsbestämmelsernai fråga.väghållning kommer

enskildaupphävdes inte lagenSFLochtill anläggningslagen om
SFL.anläggningslagen och Enligtvid tillkomstenvägar av
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visst undantag,medemellertid,övergångsbestämmelsema får
inteenskilda vägar2 och kap. lagenförrättning enligt 4 om

1974.junipåbörjas efter utgången av

förslagochtidigare utredningarVissa

lagendelarkvarvarandeFrågan översyn omavavom en
iinarbetning dennafrämstenskilda och dåvägar an-aven

tilltillfällen. Skäletfleravarit vidläggningslagen har aktuell att
anläggnings-iinarbetadesenskildainte hela lagen vägarom

5 kap. lagen3 ochreformen 1974 justlagen vid att omvar
1969 vägutred-årsförenskilda föremål översynvägar avvar

1601973: sägsprop.till anläggningslagenning. I förarbetena
materiella reglernasig deförslaget inte inriktade påprimärtatt

enskildainom för vägartillämpningsområdet lagen togutanom
alla slagsförsikte lösa frågorpå att gemensammavarsom

vägutredning föreslog ianläggningar. 1969 årsgemensamma
SOUväghållning,enskildsitt betänkande Kommunal och

vägföre-1977:12, inrättandebl.a. bestämmelsernaatt avom
organisation i 3förvaltning ochningar vägföreningarsoch om
inarbetas iskulleoch 5 kap. lagen enskilda vägar an-om
emellertid inteläggningslagen respektive SFL. Förslaget ledde

till lagstiftning.någon
väghållningsutred-1986Frågan aktualiserades årspå nytt av
1987:26, lämnadening Enskilda SOUi bilagan vägar,som

enskilda skulleförslag till hur bestämmelserna i lagen vägarom
lageninarbetas i anläggningslagen och SFL ochkunna att om

inte tillledde hellerenskilda skulle upphävas. Dettavägar
propositioni regeringenslagstiftning. Frågan berördesnågon

90-talet i vilkenTrañkpolitiken införprop. 1987/88:50
ytterligarekrävde bered-departementschefen anförde fråganatt

ning.
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ordningnuvarandemedProblem

Allmänt

jämförelse med lagstiftningienskilda ärvägarLagen annanom
närliggande frågor, exempelvisellerreglerar sammasom

fastighetsbildningslagen, både föråldradochanläggningslagen
vägföreningar nybildasfåsvånillgänglig. Ytterstoch numera.

understiger 2 000.vägföreningar Den årliexisterandeAntalet ga
gemensamhetsanlâggningar 1 500,ärnybildningen ca varavav

tättbebyggda områden tillämpas iInom% vägar.30 avserca
SFLoch 3anläggningslagen kap.utsträckning trots attstor

för sig tillämpligt. Dettai och ärenskilda vägarlagen om
Orsakenfritidsområden. till detta ärsärskilt inomgäller att

möjlighet ansluta andrainteenskilda vägarlagen attgerom
avloppsanlägg-ochanläggningar, såsom vatten-gemensamma

områden med redan existerandeITV-antennerningar, etc.
enskildalösa denvalt väg-eller därvägföreningar attman

enskilda och detvägar därlagen3 kap.enligthållningen om
fastighetssamverkanbehovsamtidigt finns gemensamannanav

skilda förvaltningartvåordning mästegällandemedför attnu
finnas.

regelsystemen påtagligadubbla ärmed deOlägenheterna
för de myndigheterfastighetsägareenskildaförsåväl som som

förrättningsmyndighet eller tilläm-antingenberördaär som
det förfarandetproblemen när gällerStörst ärmyndighet.pande

Ävenöverklagande. i Övrigtförvaltning ochförrättning,vid
ordning. För den enskilde framstårnuvarandeibristerfinns

otidsenligt.svåröverskådligt och Det dubblaregelsystemet som
berörda myndigheternaför de dessamedförregelsystemet att

med högre kostnader tilldubbla kompetenserupprätthållamåste
rationell hanteringupprätthållapåföljd. Kraven att en av

inte heller uppfyllas.kanenskildarörande vägarärenden
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Förrättnirzgen

ivägförening tvåbildas steg.enskildaEnligt vägarlagen enom
verksamhetsområdeverksamhet,förrättning därFörst hålls en

behandlasskedeI nästabeslutas.föreningsbildningoch
intefallFör detmark.tillträdeförersättningsfrågorna manav

sakenskallstorlek,ersättningenskan komma överens om
enligt lagenersättningsfråganAttdomstol.prövas omav

enligtgällervadskillnadtillenskilda vägar an-mot som- sigvisatförrättningen, harvidinte kan prövasläggningslagen -
fall.olyckligt i många

Förvaltningen

olikaförvaltningenBehovet samorda typer gemensam-avatt av
deltagandeofta kretsennäruppkommeranläggningar avma

områdenpåtagligt isärskiltDetta ärdensamma.fastigheter är
enskildaenligt lagenvägföreningarförvaltasdär vägarna omav

samfällighets-förvaltasanläggningarövrigaochvägar av en
i deexempelvisuppkommerProblemenförening enligt SFL.

redanintillellerinomtillkommerbebyggelseområdenfall nya
ochområden inrättas vägarInomexisterande bebyggelse. nya

gemensamhetsanläggningaranläggningar normaltandra som
kanskeäldremedan vägsystem,enligt anläggningslagen, som

områden,gamla ochförblirtill viss del nyagemensamma
Ienskilda vägar.enligt lagenvägföreningarförvaltas omav

överföramöjlighetinte legalfinns det någondagsläget att
vägföreningenupplösaenskildaförvaltningen den vägenav

förvaltningen vägensamfällighetsförening skötaoch låta aven
Dettaanläggningar.övrigaförvaltningentillsammmans med av

i äldresärskiltolägenheter,betydandeförhållande medför
Övrigaanslutaexploateringsomrâden behovetdär attav

framträdande.anläggningar särskiltär
byggandeingåfår det endastverksamhetI vägföreningsen

vägbe-ombesörjandedrift parkmarkoch ochväg- samt avav
förvaltarvägföreningaremellertidlysning. förekommerDet att
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anläggningar formellt stöd iandraäven utangemensamma
skevilket kan olägenhet längeförrättningsutlátandet, såutan

oenighetfall verksam-För det uppstår måsteär överens.man
vägförening enligtdelar, lageni tvåheten delas en omupp

samfällighetsförening enligt SFL för deochenskilda vägar en
faller inom tillämpningsområdetintedelar verksamheten somav

enskilda vägar.för lagen om

Besvdrsordningen

förrättningsutlåtande angående vägföreningar skallTalan mot
förasenskilda hos länsstyrelsen. Förvägar detenligt lagen om

förrättningsavgörande i frågafall klaga påönskar ett omman
gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen skall talanen

Motsvarande skillnadfastighetsdomstolen. iföras be-hos
finns det gäller talan beslut fattatnär vidsvärsordningen mot

vägföreningen respektive med samfällighets-medsammanträde
enskildaenligt lagen försföreningen. Talan vägar hosom

fastighetsdomstolen besvärsinstansmedan är rättlänsstyrelsen
anläggningslagen.enligt

Uppdraget

redovisadedet bestämmelsernaslutsats ärRegeringens attav
enskilda måste över.rörande vägar ses

särskilddärför utredare får iRegeringen föreslår att en
förslag till de bestämmelser rörandeutarbetauppdrag att

behövas. I de delar bestämmelsernakanenskilda vägar som
långtfastighetssamverkan bör dessa så det möjligtär ochberör
författningsregleringenmedsakligt motiverat överensstämma

övrigt.fastighetssamverkan irörande
frånutformningen kan dessalagtekniska utgångspunkterDen

skall i inteUtredaren detta avseendelösas olikapå sätt. vara
förslaget skall innebära lagenbunden sätt änpå annat att att

enskilda upphävs.1939:608 vägarom
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ytterligare utgångs-följande någrai detRegeringen skall ange
frågornågrapeka påriktlinjer för arbetetpunkter och somsamt

överväganden.kräver närmare

Integrering

ändamål ärför olikafastighetssamverkan stort.Behovet av
fastighetsägarekretsmindreinomsåvälBehovet kan uppstå en

inblandadebebyggelseområde med mångainom störreettsom
Ändamålet varierar ocksåfastighetssamverkanmedfastigheter.

skötselinrättande ochfrånalltkraftigt. sigDet kan röra avom
inrättandettillanläggningaromfattandevägar och andra avmer

förhållandeDettaTV-antenn.föranläggningargemensamma
författningsreglering.ändamålsenligkravställer påstora en

bestämmelser-mellanråderDen bristande samstämmighet som
fastig-röranderegleringenochenskildarörande vägarna

hän-i formelltmaterielltii övrigt såvälhetssamverkan som
Utredarensmotiverad.sakligtframstår inte alltidseende som

fastig-bestämmelsernaförslag bör därför innebära att om
harmoni-möjligtenskilda långthetssamverkan rörande vägar så

övrigt.fastighetssamverkan imed bestämmelsernaseras om
integrerattillskapaMålet i möjliga månbör största ettattvara

Integrering-förvaltning.möjliggör effektivregelsystem som en
ipositiva särdrag lagenemellertid inte drivas långtbör så atten

heltanläggningslagen gårtillenskilda i förhållandevägarom
bestämmelsernaförlorade. kanEtt sådant exempel omvara

vad gällerskiljer sig frånkostnadsuttag och andelstal somsom
enligt anläggningslagen.

vidroll tillämp-centrali dagslägetLänsstyrelserna spelar en
Länsstyrelsernasenskildaningen lagen vägar. engage-av om

särskiltbör Över-enskildai frågor rörande de vägarnamang
vagas.
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Den obligatoriska anslutningen

l fall enskildamånga är vägar nödvändig förutsättning fören
samhällsbildningen inom tättbebyggt område. Det enskildaett

harvägnätet betydelse för varje fastighetansetts storvara av
inom område faktisktvägarna trafikeras förett oavsett om

fastighetsdenna räkning eller inte. Huvudregeln för områdesav-
gränsning enligt lagen enskilda vägar är således fastig-attom
heterna inom visst område obligatoriskt ansluts tillett en
vägförening. Anläggningslagen i dettaär avseende uppbyggd
efter princip, nämligen den individuella föratten annan nyttan
varje fastighet läggs till grund för anslutning. Enligt anlägg-
ningslagen krävs dels det skall väsentlig betydelseatt vara av
för fastigheten ha del i anläggningen, dels det s.k.att att
båtnadsvillkoret uppfyllt,är dvs. skall överväga deatt nyttan
kostnader och olägenheter anslutning medför. Isom en
praktiken skillnadenär mellan olika principernade inte alltid så

I vägföreningssammanhang oftagörs bedömningstor. denen av
individuella för fastigheterna grund för områdesav-nyttan som
gränsningen. Omvänt görs vid förrättning enligt anläggnings-
lagen ofta båtnadsavgränsning underlag för be-en som en
dömning individuelladen Anläggningennyttan.av anses vara

väsentlig betydelse för de fastigheter ligger inomav som
båtnadsgränsen medan den inte sådan betydelseanses vara av
för fastighet ligger utanför bätnadsgränsen.som

obligatoriskaDen anslutningen följer lagensom av om
enskilda har alltmer fråga.vägar i Den ordning gällersatts som
enligt anläggningslagen har visat sig väl kunna tillgodose
behovet reglering enskilda Motvägar. bakgrundav en av av
detta bör utredaren särskilt uppmärksamma anslutningom

områdesavgränsning bör förekomma fortsättnings-ävengenom
VIS.
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Övergångsbestämmelser

Enligt de Övergångsbestämmelser för vägsamfällig-gällersom
heter efter anläggningslagens tillkomst kan ombildas tilldessa
samfällighetsförening enligt antingen efterSFL beslut på
stämma eller efter förrättning. möjlig-Utredaren bör överväga
heten införa smidigt för tillämpningenatt ett system av an-
läggningslagen och SFL befintliga vägföreningar ochpå
vägsamfálligheter.

Problem utanför det egentliga uppdraget

Om utredaren under sitt arbete uppmärksammar problem som
ligger utanför det egentliga uppdraget, bör han oför-vara
hindrad lämna förslag till lösning även dessa.att av

Övrigt

Utredaren skall samråda med den särskilda utredare harsom
tillkallats för vissa frågoröver i plan- och bygglagenatt se

M 1992:03.m.m.
Kommittén skall beakta regeringens direktiv angående utred-

ningsförslagens inriktning dir. 1984:5 och angående beaktande
EG-aspekter i utredningsverksamheten dir. 1988:43.av

Utredningsuppdraget skall slutfört före utgångensenastvara av
år 1995.

Kommunikationsdepartementet
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