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Avtal om enskild väghållning

Parter:

Kål1ereds vågförening, nedan kallad föreningen, org. nr 852000-1853, Box 108.428 22

Källered

Mölldals kommun, nedan kallad kommunen. org. nr 2120000-1363, 431 82 MÖlndal

Saken: Väghållning

§ 1 Föreningens uppgifter

Föreningen är huvudman för viigar enligt anläggningsbeslut för Kållered ga:1, akt 1481-

92lll5 t Mölndals kommun (omprör,'ning). samt enligt diirefter gjorda ändringar genom

anläggningsförrättningar akt 1481K-2001i55, akt 1481K-2003/38. akt 1481K-2005142,

samt akt 1481K-2016173, beslutade av lantrnäterim-vndigheten i Mölndais kommun.

stadgar har fastställt§ 2001 -1 0- 1 7.

§ 2 Utgående stafsäf drag till föreningen

Enligt uppgift fråLn föreningen erhåller foreningen irga bidrag fran Trafikverket.
Föreningen iir skyldig att meddela kommunen om statsbidrag erhåIls.

§ 3 Kommunens åtagande

Komnunen ä1ar sig utan annat krav på ersättning än som anges i §§ 5 och 9 att ombesörja

väghållningen av hela föreningensl,iignät enligt gällande anliiggningsbeslut och som

framgfu: av kartbilaga 1, KVF. I åtagandet iagår följande:

A) Vnterviighå1hing

B) Bannarksrenhållning

C) Beläggningsunderhåll

D) Skotsel, underhäll och utplacering ar, trafikanordningar (såsom vägmarkeringar,

vägur ärken och trafilisignaler)

E) Skötsel och underhåll av befintliga anordningar för dagvattenavledning (såsom

vägdiken, vägtrummor och riinnstensbrunnar), inklusive erläggande av

dagvatlenavgifter

F) Brounderhåll

G) Skötsel av grönltor såsorn vägrensslåtter

H) Klagomäl/sl,npunktshantering rörande väghållnirgen

I) Åtgarder avseende siikerhet. tillgiinglighet och underhåll för busshällp1atser i den

utshäckring som ingåir i viighåillares ansvar

Väghållningen ska utitras enligt de principer för väghållning som kommunen tillibrpar I
kommunens ansvar ingår ansvar för reinvesteringar och förnyelse av befintliga
anläggningar och anordaingar.

I komnunens ätagande ingå,r även fortsatt drift av befintlig gaiubelysning r,ilken ägs ar

kommunon (underhall och förny'else samt elförsö{ning).

I kornmunens åtagande ingår inte byggande av väg. Till byggande av väg räknas

n1'anläggning och ombyggnad av väg, såsom anläggande av ny cykelbana, n1'



vägsträckning, flytt av viig etc.

§ 4 Trafiksäkerhet m.m.

Kommunen svarar för trafiksiikerheten och för att erforderliga åtgiirder vidtas fran

trafiksiikerhetsslnpunkt och åtar sig ansvaret för el'eutuella skador på person och

egendom som kan uppkomma till följd av bristande trafikstikerhetsätg?irder eller

försumlighet i v?ighållningsutförandet.

Föreningen bemyndigar kommunen att företräda föreningen i frägor rörande lokala

trafikföreskrifter, samt reglering av parkering för föreningens riiknilg.

Föreningea beml,ndigar koillmunen att foreträda foreningen i frågor orn att liimna särskilt

tillstand till fastighetsägare för uppsättande av stängsei/mur utmed vägama.

Föreningen bemyndigar kommunen att loreträda foreningen i frågor om tunga transporter.

sävä1 ifråga om eventuella skador som uppstärpä väganläggning- som i fräga om sartråd

inför transport av tunga fordon som har högre axeltryck än l0 ton och 16 ton för boggie.

sarnt i övrigt rörande transportdispenser.

Föreningen bem.vndigar kommuflen rått att ä1ägga fastighetsägare ansvar för att skÖta

snöroining" halkbektlmpning och städning av gangbaneut4'mme §amt skötse1 av

riinnslensbrunnar inom gängbaneutrymme i motsvarande omfatlning som följer al'

Mölndals stads antagna och vid var tidpunkt gaillande F1reskrifter -för gaturenltållning

(s.k. fastighetsägaransvar).

§ 5 Uppbärande av statsbidrag

Föreningen ör,erläter under avtalstiden eventuella erhå1lla statsbidrag för viighälhingcn

till konrmunen samt bemyndigar komurunel att uppbära statsbidragen. Föreningen

befulhnaktigar genom detta avtal kommunen att företräda föreningen i alla lrågor som

berör eventuella statsbidrag.

§ 6 Bemyndiganden avseende skador på vägtVäganordning
samt ingrepp och arbeten inom vägområdet

Föreningen bemyrdigar kommunen att kräva ätgårder e1ler ersätlning av den som orsakar

skada på väg cller r'äganordning eller som orsakar risk eller olägenhet från
trafiksiikerhetssynpunkt. Föreningen överläter ocksä rättcn till eventuell ersättning för
tuppkommen skada el1er uppkomna kostnader tili kommunen.

Föreningen bem;.ndigar korrmunen att borttaga eller ansa sådan växtlighet som försvä-ar

vägens skötsel och underhåll. salit att i ör'rigt företräda föreningen i frågor rörande

växtlighet. Vid fastighet aligger det fastighetsirgaren att tillse att r,äxtlighet på fastigheten

ej nar rit över fastighetens gräns rnot anläggningen. Sker ei beskiirnrng/ansning efter

anvisning frän kommunen ziger kommunea, med stöd ar. ibreningens bem-vndigande . rätt

att uföra åtgärden på fastighetsrigarens bekostnad.

Föreningen bcrnl'ndigar komrnunen att loreträda öreningen i fragor om ledningsdragning,

schaktring, trafikar,stärgningar eller amat liknande ryttiande inom förenlngens

vägornräde. Beml-ndigandet rrkluderar rätt for kommunen att för arbeten inom
föreningens vägområde tilliimpa motsvarande bestämmelser som följer av vid var tidpunkl
gällalnde Mölndals stads be stcinm.elser -frr arbeten inom allmän plals. Bem.vndigandet

inkluderar vidare rätt för kommunen att ta ut skäliga avgifter för ansökningar orr
schakttillständ, frarrtida wderhåll. m.rn. Med skiiliga avgifter avses motsvarardg avgifter
som följer av bilaga till Ma lndals stat{s beståmmelser för arbeten inotn allmrin plats.

Bemlndigandet enligt denna punkt kan när som helst återtas av föreningen. Paftcrna tir
införstådda rned att bemyndigandet iate ersätter krav på medgivande fran berörda

markägare niir sädant krävs.

§ 7 Större förändringar av vä9, ombyggnad

Parterna år införstådda med aft konmunen inte har rätt att vidta större förändringar av r'äg

eller ombyggnad av vägama som inte har stöd i utlåtandeti anliiggningsbeslutet.

Val av slit-vta år att anse som befintlig väg och eventuellt b-vte av slitl"ta iir d,irför intc
något avsteg fran anläggningsbeslutet.

Större föriindringar imebär sädan åtgärd som att ändra en viigs linjeföring, bredd,

överbl,ggnad (t.ex. bärlager) m.m.

§ 8 Avfalstid och uppsägning

Avtalet iir giltigt fran tidpunkten för undertecknandet av artalet av båda parter och gäller

tills vidare. Avtalet kan av endera parten såigas upp med l2 månaders uppsägningstid till
upphörande vid det arsskifte som inträffar niirmast därefter Uppsägning ska ske

skriftligen.

Om avtalet sägs upp eller upphör att gälla av annan anledning iin att kommunen öveftar'

huvudmannaskapet för berörda vägar genom detaijplaneändring, iir parterna överens om

an följande ska gälia.



Parterna ska i samförständ medverka ril1 en ordnat fortsatt förvaltande av berörda r ägar-

varvid parterna vid en åtsrgång av ansyaret till föreningen ska samråda i frägor avseende

vägbidrag, anläggningamas skick, samt i örT igt i frågor av vikt lor den fortsatta
väghållningen.

§ 9 Framtida förualtning av föreningen

Det åligger förenirgen att fortlöpande häl1a kornmunen infonnerad om föriindringar i
styreisen eller i kretsen av deltagande fastigheter i samfälligheten.

Föreningen åtar sig att under avtalstiden ha en fungerande s.]*relse som ajourhåller
löreningens rnedlemsmatrikel och kallar till årsmöte samt åtar sig att i ör'rigt lolja
föreningens stadgar Som arligt bidrag för administrativa kostnader och arbete erhåller

föreningen maximalt ett och ett halrt (I "5) prisbasbelopp från kommunen mot redolisning
av erlagda kostnader. Redovisiringen ska ske arligen då bokslutet iir fastställt av

t-öreningsstämman genom att bokföringen redovisas för kommunen.

Kommunen ska ha rält att förordna en tjiinsteperson till adjungerad ledamot i förenrrgens

sb.relse. Föreningens styrelse. eller om stadgarna så kräver loreningens fu:smöte, ska fatta

beslut om sädan adjungering av s§relseledamot. Kommunens adjungerade

sS,relseledamot ska ha lttrande- och förslagsrätt.

Fotsatt vidmakthå11ande av föreningen och beslutsför st1'relse ertordras för atl möjliggöra
ön sk viird framtida åldring av huvudm annaskap gen om detaljplaneiindring.

Mellan 1'öreningen och kommunen ska årligen hälas samrådsnöte avseende

väghållningen. Konrmunen iir sammankallande för mötet.

I den mån föreningen inte har en beslutför s§relse ska kommunen bcgåra att liinsst1.'relsen

ska utse s§'relseledamöter eller förordna en s1'sslotuan.

Om komrnunen sagt upp artalet och n1' anliiggningsförrättning erfordras med hiins-vn til1

ändrade förhällanden ifråga om deltagande fastigheter e1ler andelstal. ätar sig kommunen
att ansöka om och bekosta en sådan förrättning.

Innestående rnedel hos föreningen per 2()22-12-31 ska överföras till kommunen senast

2023-01-31för användning till drift och underhåll av föreningens vägnät. Kommuncn
kommer kräva full redovisning av imestaendc medel hos föreningen fratn till
öterföringsdatum. Från medel som ska ör'erföras till kommunen undantas en buffer1 om

1,5 prisbasbelopp som föreningen behailer solrr likviditet lor betalning av löpande fasta
kostnader.

§ 10 Godkännande m.m.

Detta a\tal. som upprättats i tr ä likal1'daade exemplar, gäller under forutsättning att det

godkiints av tekniska niimnden samt av föreninget vid föreningsstiimma.

Detta altal har upprättats i två likalydande exemplm, varay parterna erhållit vm sitt.

Mölndal

Dahrnr- Tlafirm

För Mölndals kommun För KåIlereds väglörenin g

§amnfortydligandel fNamnforydligande]

fNamnfortydligandel

Bilaga

. Kartbilaga 1. KVF

§amnförtydligandel

Besöksadress:Göteborgsvagenl"l-17 Postadr6s:l!'lölndalsstadTekniskaförvaltningen.43182Mölndal
Telefoni 031 -315 10 00 E-post: kontald@molndal.se
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