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Hagens och Kullens vägförening 

    Kullavik 20…..-……-……. 

 

Till fastighetsägaren  

Släps-   ………………………………………………………. 

 

I byggnadsnämndens protokoll har vi noterat att ni erhållit ett bygglov på er fastighet. Gäller det en 

nybyggnation och ni är nya medlemmar i vägföreningen vill vi i vägföreningen hälsa er välkomna 

till Kullavik. 

 

Byggnationen i vårt område har under senare år ökat avsevärt i omfattning, vilket medfört att våra 

vägar utsätts för ett betydligt ökat slitage. De stora och tunga fordon som idag används vid 

villabyggen skadar vägarna vilka ursprungligen i många fall dimensionerats för ”häst och vagn”. 

Vägföreningens medlemsavgifter har under senare år använts i allt ökande omfattning till att 

åtgärda skador som t.ex. sönderkörda asfaltkanter och dikesrenar (långa fordon med släp), 

hoptryckta dräneringskulvertar under vägarna (höga axeltryck). Kostnader för ej förutsedda 

reparationer förorsakade av långa fordon och överlaster påverkar alla föreningens vägar i form av 

minskat planerat och förutsett underhåll. Detta leder på sikt till ökade avgifter för att upprätthålla 

nuvarande standard på våra vägar.  

 

För att föreningens medlemmar solidariskt inte skall behöva bära alla kostnader som förorsakas av 

transporter i samband med byggnation har Vägföreningen beslutat om att för varje ny- eller 

tillbyggd fastighet införa en slitageavgift och erbjuder i samband med detta fastighetsägaren 

följande alternativ: 

 

Alternativ 1 

Fastighetsägaren söker dispens från gällande viktsbestämmelser vid transporter på vägarna och 

erlägger en ”slitageavgift” (5.000:-) kombinerat med en deposition (25.000:-) som säkerhet för 

eventuella skador som uppstår på vägnätet i samband med byggnationen. 

 

För mindre arbeten (tex. platta på mark för litet garage) kan begränsad dispens lämnas. Gäller för 

en viktöverskridande transport vid ett tillfälle. Kostnad 500:-. 

 

Alternativ 2 

Fastighetsägaren förbinder sig att inte att överskrida gällande viktsbestämmelser vid transporter till 

och från fastigheten.  

 

Slutligen vill vi informera om fastighetsägarens ansvar. Efter en lagändring 1998-01-01 är det 

fastighetsägaren som är ansvarig gentemot vägföreningen för skador eller trafik med överlast även 

om de förorsakats av t.ex. entreprenörer, leverantörer vid transporter till och från fastigheten. Detta 

ansvar är s.k. strikt, vilket innebär att det inte måste styrkas att vårdslöshet föreligger för att 

ersättning skall utgå (anläggningslagen § 48a). För att skydda sig själv bör fastighetsägaren 

skriftligen avtala med sina entreprenörer/leverantörer om att respektera gällande 

viktsbegränsningar om inte särskild dispens erhållits från vägförening-en. Vid materialtransporter 

till fastigheten skall i förekommande fall alltid viktsedlar medföras och uppvisas vid anfordran. 

 

Viktsbegränsningen inom våra vägar är för närvarande följande: Fordon med enkelaxel 8 ton och 

för fordon med boggie 12 ton. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Styrelsen      se också nästa sida 
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Återsänds efter val av alternativ och undertecknande till:   

   

Hagens och Kullens vägförening, Box 115, 429 23 Kullavik eller lars@wanghed.se. 

 

 

Vid byggnation på nedanstående fastighet kommer transporter till och från fastigheten att utföras 

enligt alternativ (stryk över det som ej avses) 

 

Alternativ 1   

 

Dispensansökan 

Jag ansöker om dispens för att överskrida gällande viktsbestämmelser vid transporter på 

föreningens vägar i samband med bygg och anläggningsarbeten på nedanstående fastighet. En 

”slitageavgift” om 5 000 SEK samt en depositionsavgift om 25 000 SEK kommer att erläggas till 

vägföreningen före det att arbetena påbörjas. Beloppet inbetalas på vägföreningens bankgiro 839-

8521 eller  plusgirokonto 52 69 12 - 1 

Kostnader för att åtgärda eventuellt kvarstående skador på föreningens väg i anslutning till 

byggarbetsplatsen eller för att åtgärda andra skador på föreningens vägar som kan hänföras till 

bygg och anläggningsarbetena på min fastighet skall regleras vid återbetalning av 

depositionsavgiften. Byggstart beräknas till 20____-____-____ och behovet av dispens beräknas 

upphöra 20___-___-___ . 

Jag kommer när arbetena på fastigheten är klara att kontakta vägföreningen för gemensam 

besiktning av vägen samt återbetalning av depositionsavgiften.  

 

För mindre arbeten (tex. platta på mark för litet garage) kan begränsad dispens lämnas. Gäller för 

en viktöverskridande transport vid ett tillfälle. Kostnad 500:-. 

 

 

 

Alternativ 2 

Jag är medveten om och avser att följa gällande viktsbestämmelser vid transporter på föreningens 

vägar i samband med bygg och anläggningsarbeten på nedanstående fastighet. Jag förbinder mig att 

tillse att s.k. viktsedlar medföres vid alla materialtransporter.  

 

 

 

 

Kullavik  20….-……-…… Fastighetsbeteckning ……………………………. 

 

   Gatuadress ……………………………………… 

 

 

Fastighetsägare: ……………………………………………...………………….. 

 

 

Underskrift  …………………………………………………………………. 

 

 

Telefon arbete/bostad ………………………………….……………………………… 


