
 

 

 

 

 

Återremitterat ärende: Översyn av strategi för 
övertagande av enskilda vägar inom tätorter 

19 

2021KS255 
   

Page 363 of 926



 1(4) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Henrik Yngve 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-02-02   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS255 318 

 

 

Översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar 
inom tätorter 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige upphäver Strategi för övertagande av enskilda vägar 
inom tätorter. 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att se över Strategi för övertagande 
av enskilda vägar inom tätorter är genomfört och därmed avslutat.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 § 142 att ge förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar 
inom tätorter, antagen av kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
 
Sedan antagandet av strategin har endast tre detaljplaner för övertagande av 
vägar inom strategin antagits. Ett succesivt övertagande av enskilda vägar 
inom tätbebyggt område med kommunen som huvudman har visat sig 
resurskrävande och komplext. Utifrån gjord översyn med den nya 
bedömningen av resursbehovet som krävs för fortsatt arbete med 
övertagande av vägarna enligt strategin, gör förvaltningen bedömningen att 
det inte är försvarbart att arbeta vidare med frågan enligt strategin i 
nuvarande form. Därför föreslogs att strategin i sin nuvarande form 
upphävs.    
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2021 § 193 att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen, för att genomföra en konsekvensanalys. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2021 § 406 att återremittera 
ärendet till förvaltningen med för att belysa konsekvenserna för de som bor 
i kommunens omvandlingsområden.  
 
Förvaltningens bedömning är att ett upphävande av strategin inte medför 
konsekvenser för de som bor i kommunens omvandlingsområden. Detta 
beror på att strategin inte omfattar dessa.  
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I sammanhanget bör nämnas att kommunen har rätten att besluta om nya 
detaljplaner och att huvudregeln i plan- och bygglagen (2010:900) är att 
kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Om det finns särskilda 
skäl för det så får kommunen bestämma att huvudmannaskapet ska vara 
enskilt.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2 februari 2022  
 Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Bilaga översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom 

tätorter 
 Publikation 2010:03 Frågeställningar kring enskild väghållning i 

Härryda kommuns större tätorter - kortversion    
 Publikation 2010:04 Frågeställningar kring enskild väghållning i 

Härryda kommuns större tätorter  
 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2012 § 3 
 Kommunstyrelsens beslut den 20 november 2017 § 341 
 Kommunstyrelsens beslut den 29 augusti 2019 § 214 
 Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2021 § 142 
 Kommunstyrelsens beslut den 14 oktober 2021 § 193 
 Kommunstyrelsens beslut den 18 november 2021 § 406 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 § 142 att ge förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar 
inom tätorter, antagen av kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2021 § 193 att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för att genomföra en konsekvensanalys. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2021 § 406 att återremittera 
ärendet till förvaltningen med för att belysa konsekvenserna för de som bor 
i kommunens omvandlingsområden.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog den 30 januari 2012 § 3 strategi för övertagande 
av enskilda vägar inom tätorter. Strategin innebar ett övertagande genom 
detaljplaner med uttag av gatukostnader samt ett bidragssystem där det 
bland annat ingick möjlighet att få stöd för åtgärder som syftade till att rusta 
upp vägar inför övertagandet. Förvaltningen utökades med en tjänst för att 
arbeta med detaljplaner kopplade till övertagandet. Strategin utgick från att 
en del planer skulle vara mer komplicerade medan andra bedömdes enklare 
att hantera. Uppskattningsvis skulle tre planer om året påbörjas. 
Målsättningen var att inom en period på omkring tio år ha genomfört 
planarbetet. Beslut avseende vilka detaljplaner som kommunen prioriterar 
fastställs årligen i samband med antagandet av kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. De planer som berört övertagandet inom ramen 
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för strategin har med tiden fått stå tillbaka till förmån för andra planer med 
större fokus på nybyggnation av bostäder. Inom ramen för strategin har 
endast detaljplaner för del av Skolvägen, Alhagen samt Gärdesområdet i 
Mölnlycke tagits fram och medfört ett kommunalt övertagande av 
väghållarskapet från Mölnlycke vägförening.  
 
Under 2017 gjordes en översyn av bidragsdelen. Det konstaterades då att 
kommunen inte övertog vägar i den takt som strategin avsett och att en 
minskning av nivån på de riktade bidragen var motiverad till fördel för en 
ökning av driftbidraget. Förändringen av bidragen antogs av 
kommunstyrelsen den 20 november 2017 § 341.  
 
I mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att ta 
fram förslag på frivillig överenskommelse avseende vinterväghållning med 
Mölnlycke och Pixbo vägföreningar. Kommunstyrelsen beslutade den 29 
augusti 2019 § 214 att teckna avtal avseende detta. 
 
Förvaltningen sammanfattade sin bedömning av strategin i skrivelse den 18 
augusti 2021 med att kommunens antagna strategi är juridiskt hållbar och 
bedöms ge möjlighet till mervärden då den kombinerar övertagandet med en 
översyn av detaljplaner som kan uppdateras. Samtidigt konstaterades att 
arbetet har visat sig resurskrävande och komplext. Utifrån gjord översyn 
med den nya bedömningen av resursbehovet som krävs för fortsatt arbete 
med övertagande av vägarna enligt strategin, gjorde förvaltningen 
bedömningen att det inte är försvarbart att arbeta vidare med frågan enligt 
strategin i nuvarande form. Därför föreslogs att strategin upphävs. Om 
kommunfullmäktige upphäver strategin, finns det möjlighet för 
kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta över enskilda vägar 
inom enstaka detaljplaner. 
 
Konsekvenser för boende i kommunens omvandlingsområden 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2021 § 406 att återremittera 
ärendet till förvaltningen för att belysa konsekvenserna för de som bor 
i kommunens omvandlingsområden.  
 
I Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter som antogs 2012 
finns en beskrivning av hur övertagandet avses ske.  I bilagan Enskild 
väghållning, Härryda kommun – plan för kommunalt övertagande anges 
vilka områden som bedöms aktuella för strategin. Där konstateras att det 
finns en indelning i två kategorier. Områden där bebyggelsen stämmer väl 
med gällande detaljplan och där förtätningar inte är aktuella, samt områden 
där det finns många avvikelser från gällande detaljplan och där 
möjligheterna till förtätning behöver utredas. I tidplanen för övertagande är 
det dessa kategorier som tas upp. Utöver dessa nämns att kommunen inom 
ramen för bostadsförsörjningsprogrammet arbetar med övertagande av vägar 
inom så kallade förnyelseområden men att dessa inte omfattas av planen för 
kommunalt övertagande. Begreppet förnyelseområden beskrivs som 
områden inom utvecklingszon där även kommunalt VA ska byggas ut.  
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Begreppet omvandlingsområde används i samband med att det finns behov 
av att förbättra hanteringen av vatten och avlopp beroende på att 
fritidsboenden övergår till permanentboende. Det kan finnas flera skäl till 
att detta sker inom ramen för en ny detaljplan men det är inte nödvändigt. 
Härryda vatten och avfall AB har en långsiktig plan för att hantera 
utbyggnaden i omvandlingsområden.   
 
Förvaltningen konstaterar att avsikten med strategin för övertagande av 
vägar inte var att hantera omvandlingsområden och att dessa inte fanns med 
i den plan för övertagande som lades fram.   
  
I sammanhanget bör nämnas att kommunen har rätten att besluta om nya 
detaljplaner och att huvudregeln i plan och bygglagen (2010:900) är att 
kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Om det finns särskilda 
skäl för det så får kommunen bestämma att huvudmannaskapet ska vara 
enskilt.  
  
Sammanfattningsvis ser förvaltningen inte att ett upphävande av strategin 
medför någon förändring för boende i kommunens omvandlingsområden.   
 
 
 
 
Anders Olsson Fredrik Wejrot 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetschef trafik 
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2011-08-24 Dnr 2011/124 318
Sektorn för samhällsbyggnad
Björn Sundén

Kommunstyrelsen

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV ENSKILDA VÄGAR INOM 
TÄTORTER 

Uppdrag och bakgrund

Kommunfullmäktige uppdrog i § 159/2006 åt kommunstyrelsen att genomlysa frågan 
om vägföreningar i de större tätorterna och deras väginnehav i relation till kommunens 
vägar med särskild inriktning på Mölnlycke, Pixbo och Landvetter samt belysa 
omfattning och andel samt konsekvenser för ett eventuellt kommunalt övertagande. 
Utredningen redovisades på kommunstyrelsens informationssammanträde i § 130/2010 
och på kommunfullmäktige i § 108/2010 samt i budgetberedning i § 5/2010 och § 
23/2010. Utredningen har även föredragits på kommundelsstämmorna under hösten 
2010.

Kommunstyrelsen beslutade i § 66/2011 att uppdra åt förvaltningen att ta fram en 
strategi, inklusive tidplan och kostnadsplan för genomförande av ett kommunalt 
övertagande av enskilda vägar inom tätorter samt att detta skall genomföras enligt 
utredningens förslag nummer 1 och 4:
- 1. Justering av det kommunala stödet till enskild väghållning.
- 4. Formellt kommunalt övertagande genom modernisering av detaljplaner och 
beaktande av helhetssyn.

I utredningen konstateras att kommunens driftbidrag till vägföreningar är lågt i 
förhållande till riksgenomsnittet och att det bör höjas successivt. Utredningen 
framhåller också att ett utvecklat bidrag till vägupprustning kan ge incitament och 
möjlighet för enskilda väghållare att rusta upp nergångna vägsträckor både inför ett 
förestående byte av huvudmannaskap och för att få långsiktligt hållbara 
vägsamfälligheter. Det nu gällande kommunala stödet i form av driftbidrag per 
löpmeter till enskild väghållning i Härryda kommun utformades till stor del på 1970-
talet. För att bli mer ändamålsenligt bör stödet moderniseras och även reflektera de 
särskilda förutsättningar som gäller i tätort respektive på landsbygden.

Plan- och bygglagen (PBL) anger att kommunen skall vara huvudman för vägar och 
allmänna platser i områden som omfattas av detaljplan, om det inte finns särskilda skäl 
till annat. PBL är genom sin huvudregel tydlig med att kommunalt huvudmannaskap i 
dessa områden anses vara det rimligaste sättet att förvalta vägar och allmänna platser. 
Det finns bebyggelseområden i Härryda kommuns tätorter där huvudmannaskapet för 
vägnätet är enskilt, eftersom detaljplanerna där härstammar från en tidigare period med 
annan lagstiftning. I några tätortsområden saknas detaljplan, trots en hög koncentration 
av bebyggelse och stadsliknande vägnät.
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Ur trafikhänseende är det inte relevant att göra åtskillnad mellan bebyggelseområden 
som av varierande skäl har olika planförutsättningar, men som annars upplevs som 
likvärdiga. Trafikförordningen (SFS 1998:1276) använder begreppet tättbebyggt 
område, vars definition är att ”det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed 
jämförbart vägnät och bebyggelse”. Inom tättbebyggt område kan särskilda 
förutsättningar gälla. Gränserna beslutas av kommunen, ofta i samråd med 
Trafikpolisen och Trafikverket, och kan justeras i takt med att ny bebyggelse 
tillkommer. Tättbebyggt område är en väl fungerande avgränsning beträffande vilka 
vägar som bör räknas till tätort. Definitionen är allmänt förekommande, påverkas inte 
av faktiska planförhållanden och utgör en självständig gränsdragning i förhållande till 
andra förekommande tätortsbegrepp. Platser med glesare bebyggelse, och därmed 
utanför tättbebyggt område, har ofta bättre förutsättningar att upprätthålla en naturlig 
samverkan kring ett gemensamt vägnät. En uppdelning av vägar inom och utom 
tättbebyggt område ger sålunda en av grundförutsättningarna för utformningen av ett 
reviderat kommunalt stöd till enskild väghållning.

Genomförande av övertagande av enskilda vägar inom tätbebyggt område

Ett framtida kommunalt övertagande kommer att föregås av planläggning eller 
modernisering av befintliga detaljplaner samt gatukostnadsutredningar. Utredningarna 
syftar till att fördela eventuella kostnader mellan fastighetsägare.

Sektorn för samhällsbyggnad har tagit fram en tidplan som utgår från att 2-3 planer kan 
moderniseras per år med start 2012 och att alla berörda planer är antagna av 
kommunfullmäktige 2021. Utgångspunkten för tidplanen är en kategorisering av 
områden utifrån i vilken utsträckning bebyggelsen stämmer med gällande detaljplan. 
Det kan konstateras att det för en längre tidsperiod är svårt att fastställa en bestämd 
tidplan för respektive detaljplan. Rekommendationen är därför att tidplanen ses över 
årligen.

För det fortsatta arbetet har ett förslag till bidragssystem avseende enskild väghållning 
tagits fram. Bidragen har utformats som ett driftsbidrag per löpmeter eller ett fastställt 
minimibidrag samt riktade bidrag ur vilka enskilda väghållare har möjlighet att söka 
medel. Rekommendationen är att bidragens utformning ses över efter halva tidplanen, 
tidigast 2015.

Kommunalt bidrag till enskilda väghållare

Kommunens driftbidrag bör fördelas enligt nedanstående principer.

Bidrag per löpmeter
Härryda kommuns generella bidrag per löpmeter till enskild väghållning bör finnas 
kvar.

Minimibidrag
Då många enskilda väghållare har ett relativt litet vägnät föreslås att ett minimibidrag 
kvarstår som stöd för mindre föreningar.
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Riktade bidrag
Idag är enskilda väghållare i Härryda kommun i princip hänvisade till eventuellt statligt 
stöd för upprustningsåtgärder och nybyggnationer. Härryda kommun har bidragit med 
10 % av de av Trafikverket godkända kostnaderna.

Ett kommunalt upprustningsbidrag riktas till områden som inte omfattas av övrig 
kommunal planering, såsom till exempel bostadsförsörjningsprogram. De största 
insatserna av ett kommunalt upprustningsbidrag bör riktas mot vägar inom tättbebyggt 
område, där detaljplanerna står inför en modernisering. Inför ett framtida kommunalt 
övertagande skulle då väghållarna få goda möjligheter att i förväg rusta upp sina vägar. 
Upprustningsbidraget utformas så att medfinansiering från väghållaren krävs. Syftet är 
att skapa incitament för de väghållare som vill ta initiativ till en bättre vägstandard. Ett 
villkor för kommunalt bidrag är att den enskilda väghållaren har sökt statligt bidrag. 
Kommunalt stöd till enskild väghållning är ingen skyldighet. Det hittillsvarande 
systemet med ytterligare kommunalt bidrag ovanpå beviljat statligt stöd bör vara kvar 
eftersom det premierar dem som huvudsakligen använder statliga medel.

Omförättningsbidrag
I vissa områden kan sammanslagningar av mindre vägnät ge en mer rationell 
förvaltning, på andra platser kan det istället vara fråga om att dela upp ett större, 
splittrat vägnät i flera mindre samfälligheter. De förhållandevis höga 
lantmäterikostnaderna kan vara ett hinder för fastighetsägare att ta initiativ till 
omförrättning, varför ett kommunalt bidrag skulle ge ett bättre incitament till detta. Ett 
kommunalt omförrättningsbidrag bör vara tillgängligt både inom och utom tättbebyggt 
område.

Kommunala investeringar
I samband med översynen av planerna kommer kommunala satsningar på bland annat 
trafiksäkerhet, skolvägar och cykelbanor att genomföras.

Ekonomiska konsekvenser

Driftbidrag
I driftbudgeten 2011 är driftbidraget till enskilda vägar 300 tkr, vilket motsvarar 70 öre 
per löpmeter eller ett lägsta bidrag 2 000 kr. Inledningsvis avses inte bidraget per 
löpmeter att höjas. Sektorn föreslår att riktade bidrag införs från 2012 samt att det lägsta 
bidraget höjs med 500 kronor till 2 500 år 2013 och med ytterligare 500 kr till 3 000 kr 
år 2016.

Ett genomförande av strategin för övertagande av enskilda vägar under 2012-2021 med 
en höjning av kommunens driftbidrag till enskilda vägar beräknas innebära en ökning 
av driftbidraget till 1,8 miljoner kronor per år. I förvaltningens förslag till budget 2012-
2016 finns 1,3 mkr i driftbidrag till enskild väghållning.

Ett övertagande av enskilda vägar fullt genomfört (cirka 40 km väg) innebär en årlig 
driftskostnadsökning på 3,5 mkr/år i 2011 års prisnivå.
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Övriga kostnader
Därtill kommer kostnader för information och dialog om syftet med strategin, vilket 
bedöms kosta cirka 300 tkr initialt och sedan cirka 100 tkr per år. Medel för 
information och dialog finns inte upptaget i förvaltningens förslag till budget 2012-
2016.

I samband med översynen av planerna kommer kommunala satsningar på bland annat 
trafiksäkerhet, skolvägar och cykelbanor att genomföras. Medel för detta budgeteras i 
förvaltningens investeringsbudget.

Organisation
För att kunna genomföra strategin beräknas sektorn sammantaget behöva en ny tjänst, 
vilket innebär en kostnad på cirka 600 tkr/år. I förvaltningens förslag till budget 2012-
2016 finns en tjänst för att genomföra strategin upptagen.

Sektorns bedömning 

Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att den föreslagna tidplanen för 
kommunalt övertagande och modernisering av detaljplaner kombinerat med det 
föreslagna bidragssystemet har goda förutsättningar att genomföras, samt att 
kvarvarande vägsamfälligheter ges förbättrade möjligheter att kunna bedriva sin 
verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt.

Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys har upprättats och bifogas ärendet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, 
inklusive bilagor enligt föreliggande förslag.

SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

Bertil Widén
Samhällsbyggnadschef Björn Sundén

Trafikchef

Bilagor:
1 Enskild väghållning, Härryda kommun - plan för övertagande av enskilda vägar, 
daterad 2011-08-24
2 Enskild väghållning i Härryda kommun - driftbidrag, daterad 2011-08-24
3 Enskild väghållning, Härryda kommun – riktade bidrag, daterad 2011-08-24
4 Barnchecklista
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2011-08-24

Enskild väghållning, Härryda kommun – plan för kommunalt 
övertagande 

Aktuella områden

De områden som där ny detaljplan ska upprättas och kommunen ska ta över 
huvudmannaskapet för vägarna kan delas in i två kategorier:

1. Områden där bebyggelsen stämmer väl med gällande detaljplan och där några 
förtätningar inte är aktuella. Oftast innehåller dessa områden gruppbebyggelse från 
70- eller 80-talet. Områden i den här kategorin finns i Mölnlycke, Hindås och 
Rävlanda.

2. Områden där det finns många avvikelser från gällande detaljplan och där 
möjligheterna till förtätning behöver utredas. De flesta av dessa områden finns inom 
den gamla byggnadsplanen för Mölnlycke (B-1) som fastställdes 1947-12-31. 
Områden i den här kategorin finns endast i Mölnlycke.

En tredje kategori, där kommunen ska ta över ansvaret för vägarna är s.k. förnyelseområden 
d.v.s. områden inom utvecklingszon där även kommunalt VA ska byggas ut. Dessa områden 
är sedan länge planerade för planläggning och prioriteras i Bostadsförsörjningsprogrammet. 
Dessa områden omfattas inte av planen för kommunalt övertagande.

Mölnlycke

Följande områden tillhör kategori 1:
 Skolvägen, vid Ekdalaskolan
 Hönekullavägen, verksamheter
 Hönekullavägen, väster om Råda Stocksvägen
 Tamburinvägen, Pianovägen, Gitarrvägen
 Violinvägen
 Basunvägen
 Alhagen
 Oskar Lundgrens väg
 Rådavägen, Kullbäckstorpsvägen, Vällkullevägen, Sjökullevägen
 Tjäderstigen

Följande områden tillhör kategori 2:
 Hagaslätt
 Gärdet
 Granviksliden
 Törnrosvägen
 Kindbogården
 Lyckevägen
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 Rådastocksvägen
 Vällsjövägen
 Nordöstra Pixbo, längs Rådavägen
 Sydvästra Pixbo, Kullavägen. Heymans väg, Björnvägen

Landvetter

Det finns inga områden i kategori 1eller 2.

Hindås

Följande områden tillhör kategori 1:
 Ljungåsvägen
 Hindbyvägen

Rävlanda

Följande områden tillhör kategori 1:
 Bäckvägen
 Ekedalsvägen
 Hedebergsvägen m fl

Tidsåtgång

Övertagandet innehåller flera etapper. Inledningen består av en översyn av planområdet samt 
ett underlag för gatukostnaden. Därefter sker samråd, granskning och antagande av 
detaljplaneförslag samt förslag till gatukostnadsutredning. När besluten vunnit laga kraft kan 
utbyggnad och övertagande ske.

Områden i kategori 2 är större och innehåller fler frågor som behöver lösas än områden i 
kategori 1 och kommer därför att ta mer tid. Områden i kategori 1 kan grovt räknat ta mellan 
två och tre år från planstart till övertagande, medan områden i kategori 2 kan ta mellan tre och 
fem år.

Prioritering

Vid prioritering av områden beaktas följande punkter:
 Områden med vägar av stort allmänt intresse.
 Områden i kategori 1.
 Områden där det finns problem med vägar och vägstandard.
 Områden där planläggning behövs för att även andra förändringar ska göras.
 Områden där det finns många frågor om avstyckningar.
 Områden där det finns många avvikelser från gällande detaljplan. 

Sektorn föreslår att några områden prioriteras för planstart 2012, men att övriga områden inte 
ges en inbördes prioritering ännu. Tidsplaner på så lång sikt som tio år är svåra att upprätta 
från början. Det är därför bättre att ha en rullande tidsplan, som revideras varje år i samband 
med Bostadsförsörjningsprogrammet.
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Följande områden föreslås för planstart 2012-13:
 Skolvägen, vid Ekdalaskolan i Mölnlycke
 Vällsjövägen i Mölnlycke
 Hönekullavägen (två områden norr om vägen) i Mölnlycke
 Alhagen i Mölnlycke
 Nordöstra Pixbo, längs Rådavägen i Mölnlycke
 Hindbyvägen och Ljungåsvägen i Hindås
 Bäckvägen och Ekedalsvägen i Rävlanda

Illustrerande tidsplan

Kategori 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skolvägen, vid Ekdalaskolan            
Hönekullavägen, verksamheter
Alhagen i Mölnlycke            
Hindbyvägen, Ljungåsvägen i Hindås            
Bäckvägen, Ekedalsvägen i Rävlanda            
Område 6, kategori 1            
Område 7, kategori 1            
Område 8, kategori 1            
Område 9, kategori 1            
Område 10, kategori 1            
Område 11, kategori 1            
Område 12, kategori 1            
Kategori 2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vällsjövägen            
Nordöstra Pixbo, längs Rådavägen            
Område 3, kategori 2            
Område 4, kategori 2            
Område 5, kategori 2            
Område 6, kategori 2            
Område 7, kategori 2            
Område 8, kategori 2            
Område 9, kategori 2            
Område 10, kategori 2            
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Enskild väghållning, Härryda kommun - driftbidrag 

Villkor för att erhålla bidrag

Bidrag lämnas generellt till vägförening eller vägsamfällighet i Härryda kommun under 
förutsättning att; 

 Vägnätet är minst 500 meter. 
 Vägföreningen/vägsamfälligheten omfattar minst tio fastigheter/medlemmar. 
 Hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik. 
 Vägnätet är i tillfredsställande skick för sitt ändamål.

I övriga fall kan bidrag beviljas om detta är motiverat av särskilda skäl.
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2011-08-24

Enskild väghållning, Härryda kommun – riktade bidrag 

Alla ansökningar behandlas individuellt av sektorn för samhällsbyggnad, trafikverksamheten. 
Alla bidrag avser kostnader inklusive moms.

1 Upprustning av enskild väg inom tättbebyggt område
Prioritering av bidragsansökningar sker utifrån följande kriterier: 

 Vägar som ingår i kommunens översyn av detaljplaner enligt bilaga (Plan för 
övertagande av enskilda vägar). Vägar som ligger nära i tiden ges en högre prioritet än 
de som kommer senare. 

 Vägar där särskilt stort upprustningsbehov föreligger med hänsyn till bärighet och 
framkomlighet. 

 Vägar som har ett stort allmänintresse. 

Villkor för att erhålla bidrag
 Upprustningen skall ske till en av kommunen acceptabel standard. Enbart 

beläggningsarbeten är generellt sett inte bidragsgrundande.
 Vägföreningen/vägsamfälligheten omfattar minst tio fastigheter/medlemmar. 
 Vägsträcka som erhåller upprustningsbidrag skall hållas öppen för allmän trafik under 

minst 5 år. Skriftlig överenskommelse om detta skall tecknas med kommunen. 
 Möjligheten till statligt bidrag skall alltid undersökas. I ansökan till Härryda kommun 

skall underlag (ansökan, avslag mm) biläggas. 

Bidragets storlek
Bidrag lämnas generellt till 75 procent av godkända kostnadern. Om det finns särskilda skäl 
kan annan nivå beslutas. 

2 Upprustning av enskild väg utom tättbebyggt område 

Prioritering av bidragsansökningar sker utifrån följande kriterier: 
 Vägar där särskilt stort upprustningsbehov föreligger med hänsyn till bärighet och 

framkomlighet. 
 Vägar som har ett stort allmänintresse. 

Villkor för att erhålla bidrag
 Upprustningen skall ske till en av kommunen acceptabel standard.
 Vägföreningen/vägsamfälligheten omfattar minst tio fastigheter/medlemmar. 
 Hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik under 

minst 5 år. Skriftlig överenskommelse om detta skall tecknas med kommunen. 
 Möjligheten till statligt bidrag skall alltid undersökas. I ansökan till Härryda kommun 

skall underlag (ansökan, avslag mm) biläggas. 
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Bidragets storlek
Bidrag lämnas generellt till 75 procent av godkända kostnadern. Om det finns särskilda skäl 
kan trafikverksamheten besluta om annan nivå. 

3 Upprustning av enskild väg till vilken statligt bidrag beviljats

Bidrag kan lämnas till upprustning av väg till vilken statligt bidrag beviljats. 

Bidraget till vägupprustning uppgår till 10 % av det av Trafikverket godkända bidrags-
underlaget. 

4 Omförättningsbidrag till enskilda vägar

Kommunen kan bevilja bidrag till lantmäterikostnader för omförättning.

Prioritering av bidragsansökningar sker utifrån följande kriterier: 
 Ansökningar som leder till mer funktionella vägsamfälligheter, vilket kan innebära 

både delningar och sammanslagningar. 

Villkor för att erhålla bidrag
 Vägföreningen/vägsamfälligheten omfattar minst tio fastigheter/medlemmar. 
 Hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik under 

minst 5 år. Skriftlig överenskommelse om detta skall tecknas med kommunen. 

Bidragets storlek
Bidrag lämnas generellt med ett fast belopp per fastighet. Om det finns särskilda skäl kan 
undantag ges av trafikverksamheten. Om lantmäteriförrättningen avbryts utbetalas 10 % av 
beviljat bidrag till sökande.   
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Översyn strategi för övertagande av enskilda vägar inom 
tätorter 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog den 2 maj 2006 § 159 åt kommunstyrelsen att 
genomlysa frågan om vägföreningar i de större tätorterna och deras 
väginnehav i relation till kommunens vägar med särskild inriktning på 
Mölnlycke, Pixbo och Landvetter. Utredningen återredovisades 2010.  
I utredningen konstateras att kommunens driftbidrag till vägföreningar var 
lågt i förhållande till riksgenomsnittet och att det borde höjas successivt. 
Utredningen framhöll också att ett utvecklat bidrag till vägupprustning kan 
ge incitament och möjlighet för enskilda väghållare att rusta upp nergångna 
vägsträckor både inför ett förestående byte av huvudmannaskap och för att 
få långsiktigt hållbara vägsamfälligheter. Det då gällande kommunala stödet 
i form av driftbidrag per löpmeter till enskild väghållning i Härryda 
kommun utformades till stor del på 1970-talet. För att bli mer 
ändamålsenligt framfördes att stödet borde moderniseras och reflektera de 
förutsättningar som gäller i tätort respektive på landsbygden. 
 
Plan- och bygglagen (2010:900) anger att kommunen skall vara huvudman 
för vägar och allmänna platser i områden som omfattas av detaljplan, om det 
inte finns särskilda skäl till annat. Lagen är genom sin huvudregel tydlig 
med att kommunalt huvudmannaskap i dessa områden anses vara det 
rimligaste sättet att förvalta vägar och allmänna platser. Det finns 
bebyggelseområden i Härryda kommuns tätorter där huvudmannaskapet för 
vägnätet är enskilt, eftersom detaljplanerna där gjordes utifrån tidigare 
lagstiftning. Från ett trafikperspektiv är det inte relevant att göra åtskillnad 
mellan bebyggelseområden som av varierande skäl har olika 
planförutsättningar, men som annars upplevs som likvärdiga.  
 
Trafikförordningen (SFS 1998:1276) använder begreppet tättbebyggt 
område, vars definition är att ”det har stads- eller bykaraktär eller annars har 
därmed jämförbart vägnät och bebyggelse”. Inom tättbebyggt område kan 
särskilda förutsättningar gälla. Gränserna beslutas av kommunen, ofta i 
samråd med Trafikpolisen och Trafikverket, och kan justeras i takt med att 
ny bebyggelse tillkommer. Tättbebyggt område är en väl fungerande 
avgränsning beträffande vilka vägar som bör räknas till tätort. Definitionen 
är allmänt förekommande, påverkas inte av faktiska planförhållanden och 
utgör en självständig gränsdragning i förhållande till andra förekommande 
tätortsbegrepp. Platser med glesare bebyggelse, och därmed utanför 
tättbebyggt område, har ofta bättre förutsättningar att upprätthålla en 
naturlig samverkan kring ett gemensamt vägnät. En uppdelning av vägar 
inom och utom tättbebyggt område var en av grundförutsättningarna för 
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utformningen av förslaget till reviderat kommunalt stöd till enskild 
väghållning. 
Kommuner har enligt plan och bygglagen möjlighet att ta ut kostnad av 
fastighetsägarna för att anlägga och förbättra gator och andra allmänna 
platser, så kallad gatukostnadsersättning. Bestämmelserna innebär att om 
kommunen ska anlägga eller förbättra gator eller andra allmänna platser 
inom ett detaljplanelagt område, får kommunen besluta att kostnaderna för 
detta ska betalas av fastighetsägarna inom området. Härryda kommun har 
sedan år 1982 tillämpat möjligheten att fördela gatukostnaderna på berörda 
fastighetsägare.  
Kommunfullmäktige antog den 30 januari 2012 § 3 Strategi för övertagande 
av enskilda vägar inom tätorter. Strategin innebar ett övertagande genom 
detaljplaner med uttag av gatukostnader samt ett bidragssystem där det 
bland annat ingick möjlighet att få stöd för åtgärder som syftade till att rusta 
upp vägar inför övertagandet. Sektorn för samhällsbyggnad utökades med 
en tjänst för att arbeta med detaljplaner kopplade till övertagandet. Strategin 
utgick från att en del planer skulle vara mer komplicerade medan andra 
bedömdes enklare att hantera. Uppskattningsvis skulle tre planer om året 
påbörjas. Målsättningen var att inom en period på omkring tio år ha 
genomfört planarbetet. Beslut avseende vilka detaljplaner som kommunen 
prioriterar fastställs årligen i samband med antagandet av kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. De planer som berört övertagandet inom ramen 
för strategin har med tiden fått stå tillbaka till förmån för andra planer med 
större fokus på nybyggnation av bostäder. Inom ramen för strategin har 
endast detaljplaner för del av Skolvägen, Alhagen samt Gärdesområdet i 
Mölnlycke tagits fram och medfört ett kommunalt övertagande av 
väghållarskapet från Mölnlycke vägförening.  
Under 2017 gjordes en översyn av bidragsdelen. Det konstaterades då att 
kommunen inte övertog vägar i den takt som strategin avsett och att en 
minskning av nivån på de riktade bidragen var motiverad till fördel för en 
ökning av driftbidraget. Förändringen av bidragen antogs av 
kommunstyrelsen 20 november 2017 § 341.  
I mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att ta 
fram förslag på frivillig överenskommelse avseende vinterväghållning med 
Mölnlycke och Pixbo vägföreningar. Kommunstyrelsen beslutade den 29 
augusti 2019 § 214 att avtal om detta skulle tecknas.  
 
Bedömning 
Strategin för övertagandet utgick från en omfattande utredning som 
presenterades i en kortversion Frågeställningar kring enskild väghållning i 
Härryda kommuns större tätorter, publikation 2010:03 samt mer 
omfattande i publikation 2010:04. I denna gjordes en analys av 
förutsättningar och förhållanden för enskild väghållning i kommunen. 
Utredningens slutsatser bedöms fortfarande vara korrekta. Med tanke på hur 
arbetet med övertagandet stannat av är det viktigt att förstå orsakerna till 
varför det blivit så.  
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De faktorer som haft mest påverkan är hanteringen av gatukostnader, 
underskattning av resurser för övertagandet samt förändrade prioriteringar 
över tid.  
Gatukostnader 
Kommunens uttag av gatukostnader i samband med detaljplanerna kom att 
bli en stor fråga i samband med övertagandet av enskilda vägar. 
Diskussionerna om detta var omfattande och resurskrävande. 
 
Underskattning av uppdragets omfattning  
Strategin innebar en utökning av planavdelningen med en tjänst. Det visade 
sig snart att frågorna som var förknippade med de nya detaljplanerna var 
mer resurskrävande och påverkade fler verksamheter inom sektorn för 
samhällsbyggnad i större utsträckning än vad som antagits. 
 
Förändrade prioriteringar över tid 
Sedan strategin antogs har flera frågor som berör samhällsutvecklingen i 
kommunen förändrats och tagit förvaltningens resurser i anspråk. Bland 
dessa kan nämnas planeringen för ny järnväg och det ökade behovet av fler 
nya bostäder som har arbetats in i bostadsförsörjningsprogrammet.  
 
Sammanfattning  
Grundproblematiken med enskilda vägar inom tättbebyggt område kvarstår, 
ett succesivt övertagande med kommun som huvudman för samtliga vägar 
har visat sig resurskrävande och komplext. Frågan är återkommande för 
flera kommuner i Sverige och sättet att hantera den har varierat.   
  
Härryda kommuns antagna strategi är juridiskt hållbar och bedöms ge 
möjlighet till mervärden då den kombinerar övertagandet med en översyn av 
detaljplaner som kan uppdateras. Resursbehovet har dock visat sig vara 
betydligt större än vad som bedömdes vid antagandet av strategin vilket 
tillsammans med att andra åtagandet varit mer prioriterade lett till att 
strategin blivit vilande.   
  
Uppskattningsvis återstår ett tjugotal detaljplaner för att överta vägarna i 
kommunens tätorter. Arbetet bedöms vara resurskrävande och komplext 
samt svåruppskattat då flera delar av förvaltningen involveras. Med risk för 
att behovet underskattas så är en grov uppskattning att tre heltidstjänster 
kommer att behövas under en tidsperiod på omkring tio år. Med hänsyn till 
tidigare erfarenheter krävs också att dessa planer över tid prioriteras högt för 
att säkerställa att arbetet går framåt. Vidare finns även en risk att 
diskussioner kring gatukostnad kommer att fortsätta och ha påverkan på 
processen. 
  
Med hänsyn till den förändrade resursbedömningen som krävs samt de 
svårigheter som uppstått hittills bedömer förvaltningen att det inte är 
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försvarbart att gå vidare med arbetet med övertagandet enligt strategin i 
nuvarande form. Därför föreslås att förvaltningen inte arbetar vidare med 
strategin för övertagande av enskilda vägar inom tätort.  
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Bakgrund

Översiktsplanen för Härryda kommun (2002) tar upp frågan 
om enskild väghållning i kommunens större samhällen. Utan 
att specificera tidplan eller geografiska avgränsningar anges 
att kommunen kommer att ta över ansvaret för vägarna vid 
planläggning av befintlig bebyggelse i dessa områden.

Kommunfullmäktige gav i § 159/ 2006 kommunstyrelsen i upp-
drag att utreda handlingsalternativ för ett eventuellt kommu-
nalt övertagande av enskilda vägar inom Härryda kommuns 
större tätorter: Mölnlycke-Pixbo, Landvetter, Hindås och 
Rävlanda. En fördjupad studie inleddes våren 2009. 

En del av de enskilda vägarna i tätort har övergått till kom-
munalt huvudmannaskap i takt med att nya detaljplaner har 
tagits fram, men det finns fortfarande detaljplaneområden 
med enskilt huvudmannaskap kvar. Sedan 1982 har Härryda 
kommun konsekvent tagit ut en gatukostnadsavgift av de 
fastighetsägare som anslutits till en kommunal väg. Tidigare 
kommunala övertaganden har resulterat i delvis svåröver-
skådliga vägnät. Brukarna i de kvarvarande områdena känner 
idag inte nödvändigtvis någon geografisk samhörighet med 
varandra, vilket kan innebära att driften kompliceras av de 
splittrade förvaltningsområdena. Samma fenomen återfinns i 
andra svenska kommuner, med likartade konsekvenser som 
i Härryda.

Krav på större kommunalt engagemang i det enskilda vägnätet 
har också rests av representanter för tätorternas vägfören-
ingar. Befolknings-, bebyggelse- och trafikstrukturen är idag 
helt annan än när vägarna anlades, då trafikens utveckling för-
stås var svår att förutse. Vägföreningarna har också uppmärk-
sammat att medlemmarna betalar full kommunalskatt, sam-
tidigt som de även bekostar det egna vägnätet. Motsvarande 
kommunala vägområden finansieras via skattsedeln.

Konsult: Eventito 

Författare: Pether Bäversjö

Beställare: Härryda kommun 
                  Kontaktperson: Henrik Yngve, tel 031-724 61 30
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Enskild väghållning

Enskild väghållning är den vanligaste förvaltningsformen för svenska vägar. En väg kan också 
vara allmän, med stat eller kommun som huvudman. Enskild väghållning kan ske i en enda 
fastighetsägares regi eller som en gemensamhetsanläggning där en föreningsstyrelse ansvarar 
för drift och underhåll. Styrelsen väljs på årsstämma av representanter för de fastigheter som 
ingår i vägområdet. Under vissa förutsättningar kan enskild väghållning vara ett mycket bra 
sätt att förvalta ett lokalt vägnät på. Exempel på gynnsamma faktorer kan vara att: 

•	 De lokala brukarna, medlemmarna, känner en naturlig samhörighet kring ett tydligt 
avgränsat område och har jämbördig nytta av vägnätet. 

•	 Medlemmarna representeras av en styrelse, som väl känner till de lokala förhållan-
dena. Det finns gott om medlemmar som gärna åtar sig styrelseuppdrag eller andra 
arbetsuppgifter och som lägger ner eget engagemang, inte sällan ideellt. 

•	 De lokala fastighetsägarna beslutar i samråd vilka förhållanden som skall gälla och 
vilken standard som vägnätet skall ha. Därigenom allokeras precis rätt resurser, vägen 
blir varken för dålig eller onödigt påkostad. 

•	 Eventuellt kan det finnas tillgång till en lämplig maskinpark genom att någon lant-
brukare eller annan näringsidkare återfinns bland medlemmarna, vilket kan vara ett 
alternativ till externa entreprenadtjänster. Genom att mobilisera lokala resurser kan 
t ex snabb snöröjning ske på vintern, där kommunen eller en entreprenör kanske inte 
hade haft möjlighet att göra samma prioritering.

Den enskilda väghållningen kan också ställas inför utmaningar när t ex ökade krav på tillgäng-
lighet, miljö- och trafiksäkerhet ställer motsvarande krav på engagemang och kompetens bland 
dem som åtar sig styrelseuppdrag. Förutsättningarna kan också förändras på andra sätt som gör 
förvaltningsformen mindre lämplig jämfört med idealsituationen ovan. Exempel kan vara att:

•	 Det lokalt förvaltade vägnätet kan genom bebyggelseutvecklingen bli uppsplittrat och 
opedagogiskt avgränsat, vilket gör att den naturliga geografiska samhörigheten för-
svinner. Det blir också svårt att ha kontroll över vilka som använder vägarna. 

•	 Det sker stor inflyttning, trafiken ökar och de nya brukarna är inte insatta i vad 
enskild väghållning innebär. De nya brukarna kan också ställa högre krav på vägnätet.

•	 Svårigheter att uppbåda engagerade och aktiva medlemmar, som kan åta sig arbets-
uppgifter och styrelseuppdrag.
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Kommunal vägstandard och gatukostnad
I de fall kommunen skall åta sig huvudmannaskapet för en väg, så måste vissa centrala stan-
dardkrav iakttas, såsom bärighet, avvattning och trafiksäkerhet. Det har bl a med väghållarens 
juridiska ansvar att göra, men kommunala gator bör vara likvärdiga inom likvärdiga detalj-
planeområden, även om vissa avvikelser kan göras med hänsyn till lokala förhållanden. Om 
vägstandarden måste höjas vid ett kommunalt övertagande uppstår frågan om vem som skall 
stå för kostnaden, i synnerhet som brukarnas krav på standard tenderar att öka när en väg 
förvaltas i offentlig regi.

Även om det finns stora variationer, så är det inte ovanligt att enskilda vägar har en lägre stan-
dard än kommunala motsvarigheter. Det är inte förvånande, eftersom en stor poäng med lokal 
förvaltning är att vägstandarden kan anpassas enligt medlemmarnas önskemål och det finns 
sällan incitament för en fastighetsägare att lägga mer resurser än nödvändigt på gatuarbeten. 
Värdet av en gata med hög standard förefaller inte återspeglas i fastighetspriserna på samma 
sätt som t ex kommunalt/enskilt VA. Marknadspriset för en fastighet vid en enskild väg med 
lägre standard hade rimligtvis annars justerats för att kompensera skillnaden i förutsättningar 
jämfört med en liknande fastighet vid en kommunal gata med högre standard. Om det är svårt 
att tillgodogöra sig värdet av en standardhöjning vid en framtida försäljning, blir motivet svagt 
för fastighetsägarna att investera mer i vägen än vad som upplevs som nödvändigt. 

Om de centrala standardkraven är uppfyllda finns det inte nödvändigtvis behov av uppgrade-
ring vid ett kommunalt övertagande. I de fall förbättringar krävs måste finansieringen lösas. 
I motsats till många svenska kommuner har Härryda kommun sedan 1982, då en ändring i 
plan- och bygglagen (PBL) gjorde det möjligt, konsekvent tagit ut en gatukostnadsavgift av 
de fastighetsägare som anslutits till en kommunal väg eller gata. Det allmänna har alltså inte 
subventionerat fastighetsägarna vid anläggande av nya gator, eller vid uppgradering av gatu-
standarden i samband med kommunalt övertagande.

Det konsekventa uttagande av gatukostnad sedan 1982 
minskar handlingsutrymmet, vilket innebär att Härryda 
kommun får svårt att göra avsteg från praxis eftersom det 
skulle strida mot principen om likställighet. Fastighet-
sägare vid kommunala gator, som själva betalat full 
gatukostnadsersättning, skulle då kunna uppleva en 
orättvisa. Det är oklart huruvida någon kompensation 
skulle kunna krävas.

Huvudmannaskap och drift av vägar i framtiden
Det finns inga tydliga nationella riktlinjer avseende hur kommunerna skall förhålla sig till 
enskilda vägar, lösningarna varierar därför över landet. Hade vägarna i tätort tillkommit idag, 
skulle PBL ha föreskrivit kommunalt huvudmannaskap, men lagstiftningen tillämpas inte 
retroaktivt. Huvudalternativen för Härryda kommun utkristalliserar sig enligt följande: 

1. Justering av det kommunala stödet till enskild väghållning.

2. Kommunal finansiering av driften av enskilda vägar, men med oförändrat huvudman-
naskap. 

3. Formellt kommunalt övertagande genom ändring av detaljplan, med enda syfte att 
föra över väghållarskapet.  

4. Formellt kommunalt övertagande genom modernisering av detaljplaner och beak-
tande av helhetssyn.

Möjligheten att inte vidta någon åtgärd alls har inte tagits med i uppräkningen ovan. 
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1. Justering av det kommunala stödet till enskild väghållning
Härryda kommuns driftsbidrag till enskilda vägar har kraftigt försämrats över tid. Från en 
nivå om 0,90 kr/m på 1970-talet sänktes bidraget 1997 av besparingsskäl till dagens 0,70 kr/m. 
Nivån i början av 1970-talet motsvarar ca 6 kr/m i dagens penningvärde, mätt i köpkraft. 
Riksgenomsnittet låg 2007 på i storleksordningen 3,50 kr/m väg. Det förekommer idag också 
att enskilda väghållare i Härryda kommun inte känner till stödmöjligheten, andra ansöker 
inte om driftsbidraget eftersom det inte påverkar ekonomin i någon större utsträckning. Även 
statens stöd till enskild väghållning har ändrat karaktär över tid och ytterligare förändringar 
i framtiden är inte osannolika. 

Det kommunala driftsbidraget är ett understöd till enskilda väghållares ekonomi, men reflekterar 
också allmänhetens intresse av att enskilda vägar byggs, förvaltas och hålls öppna för samfärdsel. 
Bidraget minskar även skillnaden mellan skattefinansierade kommunala vägar och avgiftsfinan-
sierade enskilda vägar - ju högre bidrag, desto större kompensation. Olika former av kommunalt 
stöd kan dessutom utformas på ett sådant sätt att det återspeglar de skillnader i förutsättningar 
och stödmöjligheter som finns för enskilda vägar i tätort respektive på landsbygden.

Förutom kontant driftsstöd finns det andra sätt för kommunen att stödja enskilda väghållare. 
Då kompetenskraven i samband med vägförvaltning har ökat kan en kommunal resursperson 
för rådgivning m m vara värdefull. Kommunen kan också lämna bidrag till justeringar utifrån 
ändrade trafik- och fastighetsförhållanden (omförrättning) som ett incitament till modernisering 
av områden med enskilt väghållarskap. Lantmäteritjänster är förenade med kostnader, vilket 
kan hindra den som annars skulle vilja ta initiativ till omförrättning. Kanske finns det också 
förutsättningar för fastighetsägarna i ett lokalt område att själva ansvara för den egna förvalt-
ningen. Ett omförrättningsbidrag kan då vara till hjälp i processen med att revidera vägnätet. 

Kommunen kan även lämna bidrag till upprustning (iståndsättning), där de enskilda väghållarna 
är berättigade till en viss kommunal medfinansiering i samband med kvalitetshöjande åtgärder 
i det enskilda vägnätet. I begränsad utsträckning erbjuder Härryda kommun ett sådant bidrag, 
som skulle kunna utvecklas. Det finns ett liknande statligt stöd, men det är främst utformat 
för enskilda vägar utanför tätort. 

 
2. Kommunal finansiering av driften av enskilda vägar, men med oförändrat  
 huvudmannaskap

I samband med kommunsammanslagningarna på 1970-talet tog en del svenska kommuner 
över driften av enskilda vägar, utan att för den skull ändra det formella väghållarskapet. Avtal 
som reglerade förhållandena saknades i vissa fall. I samband med den ekonomiska krisen på 
1990-talet drogs den kommunala driften in på flera orter, många vägföreningar hade vid det 
laget i praktiken upphört att finnas till, vilket innebar att det inte fanns någon som kunde ta 
över uppgifterna. 

Så länge det formella väghållarskapet är enskilt så är ett beslut om kommunal drift ett tillfälligt 
avsteg från huvudprincipen och inte en permanent lösning, vilket reser frågor om det admi-
nistrativa och juridiska ansvaret för vägen. Kommunen kan inte heller periodisera ekonomiska 
insatser som avser någon annans anläggning, vilket förhindrar investeringar.

I något fall ombesörjer Härryda kommun idag vinterväghållningen längs en busslinje där 
huvudmannaskapet är enskilt. Det tydliga allmänintresset är i detta fall en konkret motivering 
för kommunal subvention. Skulle kommunen mer allmänt svara för driften av enskilda vägar 
kommer det sannolikt att resultera i liknande förfrågningar från andra enskilda väghållare i 
kommunen, vilket ställer höga krav på beslutskriterierna om kommunen inte är villig att låta 
detta omfatta alla. Detsamma gäller om kommunen, på initiativ från medlemmarna, skulle 
träda i styrelsens ställe och organisera driften med avgifterna från medlemmarna.
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3. Formellt kommunalt övertagande genom ändring av detaljplan, med enda  
 syfte att föra över väghållarskapet

För att formellt överföra huvudmannaskapet till kommunen krävs en planändring, där kom-
munen tar på sig att svara för vägförvaltningen. Ett formellt kommunalt övertagande väcker 
frågan om vägarnas skick och uttagande av gatukostnad, se avsnittet om vägstandard. Att utan 
kompensation ta över en dåligt underhållen väg från en annan väghållare skulle stå i konflikt 
med likabehandlingsprincipen utifrån att kommunen tagit ut gatukostnad i samband med 
detaljplanearbeten sedan 1982. I antagna styrdokument för vägförvaltningen i Härryda kommun 
anges också att underhållsskulden för de kommunala vägarna inte skall öka, d v s de ”dolda” 
kostnaderna som motsvarar eftersatt underhåll skall inte växa ytterligare. Det finns dessutom 
ett samband mellan vägens standard och driftskostnadens storlek. 

Att ta över fullgoda vägar, så snart tiden medger, och tills vidare utesluta övriga är inte heller 
ett rimligt alternativ. Lagstiftningen tillåter inte idag ett delat huvudmannaskap inom samma 
planområde och det kan knappast heller vara önskvärt att genom avgränsade detaljplaneänd-
ringar skapa en situation där endast de gator som har lägst kvalitet förvaltas i enskild regi. 
Huvudsyftet med ett kommunalt övertagande bör vara att skapa mer effektiva och logiska 
förvaltningsområden. En ytterligare splittring av vägnätet beträffande huvudmannaskapet 
verkar i motsatt riktning. 

 
4. Formellt kommunalt övertagande genom modernisering av detaljplaner  
 och beaktande av helhetssyn

En ändring av detaljplan från enskilt till kommunalt huvudmannaskap överför permanent 
ansvaret för vägar och gator till kommunen. Liksom i alternativ 3 behöver vägnätet uppfylla 
en viss godtagbar standard, eventuella förbättringsarbeten finansieras genom uttag av gatu-
kostnadsavgift, i enlighet med PBL och den praxis som rått i Härryda kommun sedan 1982. 

En fullständig översyn av tätorternas detaljplaner med enskilt huvudmannaskap skulle beakta 
en rad aspekter av samhällsplaneringen och resultatet blir då detaljplaner som moderniserats i 
flera avseenden. T ex kan förtätning bli möjlig och byggrätter tillkomma, vilket kan sänka gatu-
kostnadsavgifterna, eftersom tillkommande fastigheter kan subventionera befintlig bebyggelse. 

Hur snabbt en modernisering av befintliga detaljplaner kan ske beror på förvaltningens resurser. 
Beslutade omvandlingsområden eller VA-saneringszoner i Härryda kommuns tätorter finns 
emellertid redan med i den kommunala planeringen. Från det att ett planarbete påbörjas till 
dess att detaljplanen vinner laga kraft är det rimligt att beräkna en tidsåtgång på cirka tre-fem 
år, inklusive eventuella överklaganden. 

De olika områdena har skilda förutsättningar beträffande förtätningsmöjligheter, tillväxttakt o 
s v. Detaljplanerna med enskilt huvudmannaskap i tätorterna Hindås, Rävlanda och Landvetter 
skulle sannolikt kunna moderniseras inom ramen för befintlig organisation på tjugo års sikt, i 
takt med gängse planering. Mölnlycke-Pixbo har inte motsvarande förutsättningar för förtät-
ning mm, vilket innebär att en naturlig modernisering inte kommer att ske.
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Rekommenderat alternativ
Att i förlängningen åstadkomma en likvärdig förvaltning i likvärdiga områden före-
faller vara mest långsiktigt hållbart. Inom detaljplanerat, tättbebyggt område pekar 
mycket på att det är kommunen som är bäst lämpad att vara väghållare. 

Ett kommunalt huvudmannaskap för enskilda vägar i tätort kräver planändringar och 
bör enligt principen om likställighet ske på samma sätt som tidigare övertaganden, 
vilket innebär vissa standardkrav på vägen och uttag av gatukostnad. 

En detaljplaneöversyn enligt alternativ 4 skulle med fördel kunna samordnas med 
den pågående översiktsplaneringen, där strategin från ÖP 2002 kan förtydligas och 
tätortsavgränsningar åskådliggöras. På detta sätt skapas inte en separat process 
där endast frågeställningar kring väghållningen hanteras (jämför alternativ 3), utan 
flera viktiga aspekter av samhällsplaneringen beaktas i en helhetssyn. Det stärker 
allmänintresset och motiverar ett starkare kommunalt engagemang. Sannolikt 
behöver en prioriteringsplan för detaljplanearbetet tas fram, analogt med tidigare 
VA-saneringsplan.  

Strategiska förbindelser bör under alla omständigheter förvaltas av kommunen och 
i det fall det finns vägsträckor med uppenbart allmänintresse som idag har enskilt 
huvudmannaskap, så hindrar inte en mer övergripande tidplanering att separata 
beslut om snabbare övertagande fattas i enskilda fall.  

Då en permanent lösning ligger flera år fram i tiden, och det kommunala driftsbi-
draget blivit kraftigt urholkat över tid, förefaller det vara rimligt att snarast se över 
bidragsnivåerna enligt alternativ 1. Förutom ett ökat driftsbidrag kan ett utvecklat 
bidrag till iståndsättning ge fastighetsägarna incitament att höja vägstandarden inför 
ett förestående byte av huvudmannaskap. En vägs skick vid övertagandet står för-
stås i proportion till eventuella gatukostnadsavgifter och genom god planering kan 
fastighetsägarnas kostnader för eventuella uppgraderingar minskas genom ett kom-
munalt iståndsättningsbidrag.

Kommunal drift av enskilda vägar i tätort (alternativ 2) löser vissa problem på kort 
sikt, men skapar också nya, inklusive liknande krav från övriga enskilda väghållare 
i kommunen. Det är inte heller en permanent lösning. Om beslutet om kommunal 
drift dras tillbaks vid ett senare tillfälle, så är fastighetsägarna sannolikt oförberedda 
att återta ansvaret för de egna vägarna, i synnerhet om engagemanget redan idag är 
lågt. 

Rekommenderat alternativ föreslås sålunda vara en kombination av 
handlingsalternativen 1, ”justering av det kommunala stödet till enskild 
väghållning” och 4 ”formellt kommunalt övertagande genom modernise-
ring av detaljplaner och beaktande av helhetssyn”, vilket skulle förbättra 
situationen på kort sikt och på längre sikt skapa en permanent och håll-
bar lösning med avseende på väghållarskapet i kommunens större tätor-
ter. Kombinationen av dessa alternativ skapar också bäst förutsättningar 
för en fördelning av kostnaderna mellan parterna.

Page 388 of 926



Härryda kommun • sektorn för samhällsbyggnad • 435 80 Mölnlycke • 031–724 61 00 
harryda.se

c
op

yr
ig

ht
 ©

 H
är

ry
da

 k
om

m
un

\ k
:\i

nf
or

m
at

io
ne

n 
sa

m
t v

äx
el

 o
ch

 r
ec

ep
tio

n\
in

fo
 2

01
0\

_s
H

B\
tr

afi
k\

v
äg

ut
re

dn
in

g_
en

sk
ild

av
äg

ar
\2

01
0-

05

Page 389 of 926



Page 390 of 926



Page 391 of 926



Page 392 of 926



Page 393 of 926



Page 394 of 926



Page 395 of 926



Page 396 of 926



Page 397 of 926



Page 398 of 926



Page 399 of 926



Page 400 of 926



Page 401 of 926



Page 402 of 926



Page 403 of 926



Page 404 of 926



Page 405 of 926



Page 406 of 926



Page 407 of 926



Page 408 of 926



Page 409 of 926



Page 410 of 926



Page 411 of 926



Page 412 of 926



Page 413 of 926



Page 414 of 926



Page 415 of 926



Page 416 of 926



Page 417 of 926



Page 418 of 926



Page 419 of 926



Page 420 of 926



Page 421 of 926



Page 422 of 926



Page 423 of 926



Page 424 of 926



Page 425 of 926



Page 426 of 926



Page 427 of 926



Page 428 of 926



Page 429 of 926



Page 430 of 926



Page 431 of 926



Page 432 of 926



Page 433 of 926



Page 434 of 926



Page 435 of 926



Page 436 of 926



Page 437 of 926



Page 438 of 926



Page 439 of 926



Page 440 of 926



Page 441 of 926



Page 442 of 926



Page 443 of 926



Page 444 of 926



Page 445 of 926



Page 446 of 926



Page 447 of 926



Page 448 of 926



Page 449 of 926



Page 450 of 926



Page 451 of 926



Page 452 of 926



Page 453 of 926



Page 454 of 926



Page 455 of 926



HÄRRYDA KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum Sida 
 

Kommunfullmäktige 2012-01-30 4  
  

 
 
 
 
 
 

   
   

Signatur justerande  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Kf § 3 Dnr 2011/124 318 
 
STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV ENSKILDA VÄGAR INOM 
TÄTORTER 
 
Kommunfullmäktige beslutade i § 159/2006 uppdra åt kommunstyrelsen att 
genomlysa frågan om vägföreningar i de större tätorterna och deras väginne-
hav i relation till kommunens vägar med särskild inriktning på Mölnlycke, 
Pixbo och Landvetter samt belysa omfattning och andel samt konsekvenser 
vid ett eventuellt kommunalt övertagande.  
 
Utredningen redovisades på kommunstyrelsens informationssammanträde  
i § 130/2010 och på kommunfullmäktige i § 108/2010 samt på budgetbered-
ningen och på kommundelsstämmor under 2010.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i § 66/2011 uppdra åt förvaltningen att ta  
fram strategi, inklusive tidsplan och kostnadsplan, för genomförande av  
ett kommunalt övertagande av enskilda vägar inom tätorter samt att detta  
ska genomföras enligt utredningens förslag nummer 1 och 4: 
1. Justering av det kommunala stödet till enskild väghållning. 
4. Formellt kommunalt övertagande genom modernisering av detaljplaner  
    och beaktade av helhetssyn. 
 
I utredningen konstateras att kommunens driftbidrag till vägföreningar  
är lågt i förhållande till riksgenomsnittet och att det bör höjas successivt.  
Utredningen framhåller även att ett utvecklat bidrag till vägupprustning kan  
ge incitament och möjlighet för enskilda väghållare att rusta upp nedgångna 
vägsträckor både inför förestående byte av huvudmannaskap och för att få 
långsiktigt hållbara vägsamfälligheter.  
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse av den 24 augusti 
2011. Sektorn bedömer att den föreslagna tidsplanen för kommunalt över-
tagande och modernisering av detaljplaner kombinerat med det föreslagna 
bidragssystemet bedöms ha goda förutsättningar att kunna genomföras  
samt att kvarvarande vägsamfälligheter ges förbättrade möjligheter att  
kunna bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 252/2011 och beslutade då föreslå 
fullmäktige att anta Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, 
inklusive bilagor, enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i § 116/2011 bordlägga ärendet. 
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forts Kf § 3 
 
Fullmäktige beslutade i § 132/2011 återremittera ärendet till kommunstyrel-
sen för förtydligande av skillnaden mellan områden som betraktas som 
tätortsnära-, omvandlings- eller saneringsområden. Förtydligande behöver 
även göras om vad som avses med standard och hur den bedöms. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad redovisar remissen i skrivelse av den 14 
december 2011. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 3/2012 och beslutade då föreslå 
fullmäktige att anta Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, 
inklusive bilagor, enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yttrande 
 
Steinar Walsö-Kanstad (KP), Annette Eiserman-Wikström (M) och Lars-Erik 
Kileby (FP). 
 
Yrkanden 
 
Steinar Walsö-Kanstad yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Annette Eiserman-Wikström yrkar med instämmande av Lars-Erik Kileby 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Steinar Walsö-
Kanstads yrkande finner ordföranden att fullmäktige beslutat bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes.  
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller 
Steinar Walsö-Kanstads yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller så att 44 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej, bilaga 1 
voteringslista. 
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forts Kf § 3 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
Fullmäktige antar Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, 
inklusive bilagor, enligt föreliggande förslag. 
_____ 
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SAM MANTRADES PROTO KOLL
Kommunstyrelsen

Sammantrådesdatum

2017-tt-20

Nv HARRYDA
KOMMUN

$ 341 Dnr 2017KS787

Oversyn av kommunens vägbidrag till enskild väghållning

Kommunfullmäktige antog i ç 3l20l2 "Strategi fìir övertagande av enskilda vägar inom

tätorter". Strategins utgångspunkt är att kommunen i framtiden ska vara väghållare inom tätort

eftersom dessa vägar i stor utsträckning nyttjas av en vidare krets. Rekommendationen enligt
strategin är att bidragens utformning ska ses över efter halva tidsperioden. Ett ftirslag till
revidering av vägbidragen till enskild väghållning har tagits fram av sektorn ftir
samhällsbyggnad.

Eftersom kommunen i dagsläget inte övertar lika många vägar som planerat, kan en

minskning av nivån på de riktade bidragen motiveras till ftirdel für en ökning av driftbidraget.

Ett ökat driftbidrag möjliggör ftir fler långsiktigt hållbara vägfloreningar. Förvaltningen har

därftir tagit fram ett ftirslag till nytt bidragssystem där flera faktorer påverkar nivån på

driftbidraget. Den nya modellen bedöms bidra till ett mer jämlikt system. Den nya

bidragsmodellen hanteras inom ordinarie ram.

Från sektorn ftir samhällsbyggnad ñreligger skrivelse daterad den l3 oktober 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar attanta "Bidrag till enskild väghållning i Härryda kommun" att

gälla från och med I januari 2018.

Kommunstyrelsen beslutar att notera "Översyn av kommunens vägbidrag till enskild

väghållning".

Signatur justerande

u\^'/

Utdragsbestyrkande

Sida 12(44)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 142  Dnr 2021KS10 

Inkomna skrivelser 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar följande inkomna skrivelser: 

 Namninsamling för återinförande av friskvårdsbidraget. 
 Fråga om övertagande av enskilda vägar. 
 Namninsamling mot planer på att arrendera ut marken vid Massetjärn till padeltennis. 

 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn av Strategi för övertagande av 
enskilda vägar inom tätorter, antagen av kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen noterar följande inkomna skrivelser: 

 Namninsamling för återinförande av friskvårdsbidraget. 
 Fråga om övertagande av enskilda vägar. 
 Namninsamling mot planer på att arrendera ut marken vid Massetjärn till padeltennis. 

  
Vidare föreslår Per Vorberg att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn 
av Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, antagen av kommunfullmäktige 
den 30 januari 2012 § 3. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 193  Dnr 2021KS255 

Upphävande av strategi för övertagande av enskilda vägar inom 
tätorter  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att genomföra en 
konsekvensanalys. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 § 142 att ge förvaltningen i uppdrag att göra 
en översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, antagen av 
kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
  
Sedan antagandet av strategin har endast tre detaljplaner för övertagande av vägar inom 
strategin antagits. Ett succesivt övertagande av enskilda vägar inom tätbebyggt område med 
kommunen som huvudman har visat sig resurskrävande och komplext. Utifrån gjord översyn 
med den nya bedömningen av resursbehovet som krävs för fortsatt arbete med övertagande av 
vägarna enligt strategin, gör förvaltningen bedömningen att det inte är försvarbart att arbeta 
vidare med frågan enligt strategin i nuvarande form. Därför föreslås att strategin i sin 
nuvarande form upphävs.   
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 23 september 2021 § 315 
 Tjänsteskrivelse 18 augusti 2021  
 Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Bilaga översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Publikation 2010:03 Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns 

större tätorter - kortversion 
 Publikation 2010:04 Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns 

större tätorter 
 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2012 § 3 
 Kommunstyrelsens beslut den 20 november 2017 § 341 
 Kommunstyrelsens beslut den 29 augusti 2019 § 214 
 Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2021 § 142 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet   
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Mats Werner (S) att 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att göra 
en konsekvensanalys. 
  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L) och Håkan Eriksson (KD) 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han först kommer att ställa Patrik Lindes förslag om återremiss mot 
avgörande idag. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag. 
  
Patrik Lindes förslag om återremiss och avgörande idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 31 ja-röster och 20 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen enligt Patrik Lindes förslag. Ärendet har återremitterats, med stöd av 5 kap. 
50 § kommunallagen, eftersom minst en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter röstade 
för det. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-14  

 

Voteringslista: § 193 
Ärende: Upphävande av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter,  
2021KS255 
 
Omröstningslista 4 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ledamot X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Hans Larsson (M), ledamot X   
Roger Nordman (M), ordförande X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Sven Karlsson (M), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ledamot X   
Gunnar Häggström (M), vice ordförande X   
Jan Andersson (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot X   
Gun Wågsjö (C), ledamot X   
Fredrik Mossmark (C), ledamot X   
David Dinsdale (L), ledamot X   
Anders Halldén (L), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Jan Inge Forsberg (SP), ledamot X   
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot X   
Steinar Walsö-Kanstad (KP), ledamot X   
Patrik Linde (S), ledamot  X  
Gunilla Wathne (S), ledamot  X  
Björn Magnusson (S), 2:e vice ordförande  X  
Siw Hallbert (S), ledamot  X  
Lena Fredriksson (S), ledamot  X  
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Monica Bengtsson (S), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ledamot  X  
Mats Werner (S), ledamot  X  
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VOTERINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-14  

 

Kerstin Sandberg (V), ledamot  X  
Bengt Andersson (V), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Marie Strid (MP), ledamot  X  
Boris Leimar (SD), ledamot X   
Patrik Strömsten (SD), ledamot X   
Bengt Hellgren (SD), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Inga-Lill Hellgren (SD), ledamot  X  
Ingemar Lindblom (M), ersättare X   
Bengt Johansson (M), ersättare X   
Elin Germgård (C), ersättare X   
Lars Magnus Frisk (L), ersättare X   
Inger Axelsson (KD), ersättare X   
Martin Tengfjord (SP), ersättare X   
Jan Gustavsson (KP), ersättare X   
Ahmad Ahmadi (MP), ersättare  X  
Christian Schmitt (MP), ersättare  X  
Danuta Wahlberg (SD), ersättare  X  
Hans Lundquist (SD), ersättare  X  
Resultat 31 20 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 406  Dnr 2021KS255 

Återremitterat ärende: Upphävande av strategi för övertagande av 
enskilda vägar inom tätorter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att svara på följande fråga: Vad 
blir konsekvenserna för de som bor i kommunens omvandlingsområden? 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade med stöd av en minoritet att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen, 14 oktober 2021 § 193, för att genomföra en konsekvensanalys. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 § 142 att ge förvaltningen i uppdrag att göra 
en översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, antagen av 
kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
 
Sedan antagandet av strategin har endast tre detaljplaner för övertagande av vägar inom 
strategin antagits. Ett succesivt övertagande av enskilda vägar inom tätbebyggt område med 
kommunen som huvudman har visat sig resurskrävande och komplext. Utifrån gjord översyn 
med den nya bedömningen av resursbehovet som krävs för fortsatt arbete med övertagande av 
vägarna enligt strategin, gör förvaltningen bedömningen att det inte är försvarbart att arbeta 
vidare med frågan enligt strategin i nuvarande form. Därför föreslås att strategin i sin 
nuvarande form upphävs. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut 14 oktober 2021 § 193 
 Kommunstyrelsens beslut 23 september 2021 § 315 
 Tjänsteskrivelse 18 augusti 2021 
 Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Bilaga översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Publikation 2010:03 Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns 

större tätorter - kortversion 
 Publikation 2010:04 Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns 

större tätorter 
 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2012 § 3 
 Kommunstyrelsens beslut den 20 november 2017 § 341 
 Kommunstyrelsens beslut den 29 augusti 2019 § 214 
 Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2021 § 142 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
svara på följande fråga: Vad blir konsekvenserna för de som bor i kommunens 
omvandlingsområden? 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Patrik Lindes förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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