
Håksberg-Landforsen

Ansvar för väghållning



• Presentation

• Vilka är inbjudna

• Kommunens beslut

• Hur fungerar det idag

• Målet

• Vad ska hända nu
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Dagordning



• Sören Finnström - Ordförande Kultur- och 

samhällsutvecklingsnämnden

• Johanna Ingre - Planeringschef

• Mats Lidestig – Trafikingenjör och 

enhetschef Teknik & Projekt

• Jan Persson – Markingenjör

• Nils Spross – Konsult Norrbryggan
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Vilka är vi



• De som äger en fastighet i 

Håksberg och Landforsen
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Inbjudna - vilka är ni



• Kommunfullmäktige beslutade i september 

2021

• Ansvaret för väghållningen i ska vara enskilt

utom i Ludvika och Grängesberg

• Uppdrag till tjänstemännen att genomföra 

det

• Uppdrag till tjänstemännen att ta fram nya 

bidragsregler för enskilda vägar
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Kommunens beslut



• Likabehandling mellan mindre orter i 

kommunen 

• Tydlig ansvarsfördelning

• Lägre kostnader för kommunen

• Nya bidragsregler till väghållarna ska ge 

likvärdiga vägar för medborgarna
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Motiv



Väghållningen i 

Håksberg-

Landforsen idag
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Typ av förening Vägförening

Statligt bidrag Nej

Fungerande förening
och styrelse Nej

Kan föreningen taxera 
ut avgifter? Nej

Vem sköter vägen idag? Kommunen

Lagligt Nej



• Gammal vägförening

• Kommunsammanslagning

• Avsomnad

• Vilka är med idag? De som ingår i 

lantmäteribeslutet 1968 

• Den gamla vägföreningen gäller till dess 

Lantmäteriet fattar beslut om upphävande
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Varför?



• Lämna tillbaka väg-
hållningen till en ny 
ombildad vägförening 

• Håksberg och Land-
forsens fastighetsägare 
tar ansvar för de vägar 
som ligger inom orten

• Orterna får en likvärdig 
vägstandard med andra 
orter i kommunen 
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Mål



• Detaljplaner ändras till 

enskilt huvud-

mannaskap

• Kommunen söker 

Lantmäteriförrättning

• Nya bidragsregler för 

bidrag till väg-

föreningar  

• Tid 2-5 år

• Lantmäteriet kallar till 

sammanträde

• Kostnad ? 

Andelsägarna betalar 

men

• Kommunalt bidrag 

med högst 400 000 kr
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Vad ska hända? 



• Syfte: likvärdig 

vägstandard för 

liknande orter, enkelt 

och tydligt

• Drift

• Särskilda investeringar

• Klart ca 2024
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Kommunalt vägbidrag



Gemensamhetsanläggning Intäkter

• Kommunalt bidrag

• Statligt bidrag

• Uttaxering från delägarna
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Juridiken

Förvaltas av en 
samfällighetsförening 
med styrelse

Sköter drift och underhåll 
av vägar inom sitt 
verksamhetsområde

Stadgarna reglerar vad 
som ska göras

REV - Riksförbundet för Enskilda Vägar

Praktisk och juridisk rådgivning samt 

försäkring



Kontakt:
Jan Persson

Markingenjör, Ludvika kommun

0240-861 60

Johanna Ingre (t o m 29/4)

Jacob Holgersson (Tf fr o m 1/5)

Verksamhetschef Planering, Ludvika kommun

0240-867 93, 0240-861 50



• Förrättning från 1968, stadgar 1968

• Förvaltar vägar i  Persbo GA:7

• Föreningsstämma 1998 med denna styrelse
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Håksberg-Landforsens vägförening



Håksberg-
Landforsen 
vägförenings 
verksamhetsområde 
enligt 1968 års 
beslut
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