Vägen för en levande landsbygd

Ett väl fungerande infrastruktur är en grundläggande förutsättning för en
levande landsbygd. Det handlar bl  a om vägar med rätt sträckning och
bärighet men också om en fungerande förvaltning för att säkerställa
nyttjande och tillgänglighet av landsbygden idag och i framtiden.
De möjligheter som finns att ansöka om bidrag enligt landsbygdsprogrammet 2007 - 2013 ger bättre förutsättningar att utbilda styrelser, bilda
samfällighetsföreningar och genomföra lantmäteriförrättningar för ett
fungerande och rättvist underhåll av vägsystemet.

Vägar viktiga för landsbygdens utveckling
Intresset och möjligheterna för landsbygden
ökar. För att verka och trivas behövs bra
kommunikationer. På landsbygden handlar
det oftast om bra vägar då biltransporterna av
naturliga skäl dominerar.

ningar som förvaltar ett vägsystem.
 illsammans med REV genomförs även utbild
T
ningar för dessa samfällighetsföreningar. REV
arrangerar såväl kurser som seminarier för att på
så sätt ge styrelseledamöter och andra som arbe
tar med enskild väghållning de kunskaper som
behövs för att deras insatser ska ge bästa möjliga
resultat.

Klara spelregler krävs
En stabil och långsiktig förvaltning av lands
bygdens vägar, såväl vägarna från de all
Steget till en bättre förvaltning – Väg 2000
männa ut till byarna som skogsbilvägnätet,
kräver klara spelregler – i synnerhet om del
”Det hela började med att vi hade en åldrig vägägarna är många. Genom att göra vägen till en
förening. Vi hade 40 år gamla andelstal, dåliga
gemensamhetsanläggning och bilda en samfäl
adresser, ägare som inte gick att få tag på och
lighetsförening för dess förvaltning, får delägarna utdebitering som inte stämde. Det blev tungspelregler som står sig – även när ägarbyten sker.
rott, eftersom vi inte hade kontroll. När vägen
behövde rustas, insåg vi att en ny förrättning
De gemensamhetsanläggningar för vägar som
redan finns är ofta bildade för 40-50 år sedan
var ett måste. Annars hade det aldrig gått att
och helt inaktuella. Fastigheters användning har lösa de ekonomiska frågorna kring uppruständrats, nya fastigheter har kommit till, vägen
ningen.” Anders Englund, Enstabovägarna.
kanske lagts om mm, vilket gör det omöjligt att
Skogsstyrelsen driver i Dalarnas och Gävleborgs
rättvist debitera ut kostnader för väghållningen
län två projekt, ”Bättre skogsbilvägar i Dalarna”
och ”" Väg 2000”. Syftet med projekten är att upp
på delägarna om man inte är helt överens.
nå en bättre bärighet på det samfällda vägnätet
Eftersträvar samförståndslösningar
och anpassa detta till dagens krav. En viktig del
i arbetet är att skapa effektivare förvaltnings
Lantmäteriförrättning är ett bra sätt att lösa
organisationer. Resultaten av projekten är
mark- och ersättningsfrågor. I en lantmäte
mycket positiva.
riförrättning eftersträvas alltid samförstånds
lösningar, men det kan också fattas beslut i fall
Före sammanslagning
Efter sammanslagning
där man inte är helt överens. Detta lägger grun
den för att vägsträckningar kan ändras och för
bättras, nya vägar komma till, rättvisa andelstal
skapas och för en väl fungerande förvaltning
med en samfällighetsförening som kan fatta
majoritetsbeslut.
De rättigheter att bygga och förvalta väg som
bildas i förrättningen upplåts för all framtid och
detta är ett rättssäkert, enkelt, opartiskt och
kostnadseffektivt förfarande.
Möjlighet till EU-stöd underlättar
Med de möjligheter som nu finns att söka EUstöd till förrättningskostnad m m blir det givetvis
lättare att ta beslut om att söka en förrättning.
Lantmäteriet samverkar med Riksförbundet
Enskilda Vägar (REV) och Skogsstyrelsen när
det gäller det enskilda vägnätet. Tillsammans
hjälper vi er hela vägen, från att upprätta ansö
kan om lantmäteriförrättning till färdig förvalt
ning.
Lantmäteriet bilda de samfällighetsföre

Sammanslagning av flera mindre vägsamfälligheter till en
ny gemensam förvaltningsorganisation leder till effektivare förvaltning med en aktiv styrelse och bättre ekonomi.
Ajourhållning av underhållsplaner och större restaureringar
är exempel på insatser som blir billigare då de samordnas
med underhållet på flera vägar.

Lantmäteriet
Lantmäteriets uppgift är att bidra till en hållbar användning av mark och vatten samt till ett tryggt ägande av
fastigheter. Lantmäteriet svarar, genom de statliga och
kommunala lantmäterimyndigheterna, för att bilda och
ombilda fastigheter för exempelvis boende. En annan
viktig del av arbetet gäller fastighetssamverkan, ofta kring
väghållning och bildande av rättigheter, t  ex för energi
försörjning.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi
arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att
skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta
fram skogens värden för rekreation och friluftsliv samt att

öka medvetandet om skogens betydelse. Ett fungerande
vägnät är en grundförutsättning för att våra verksamhetsmål skall gå att uppfylla.

Riksförbundet Enskilda Vägar
Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige. Förbundet har
till uppgift att bistå dem som arbetar med den enskilda
väghållningen i Sverige, tillvarata de enskilda väghållarnas
intressen och representera de enskilda väghållarna gentemot politiker, myndigheter och organisationer.
Skogsstyrelsen, Riksförbundet Enskilda Vägar och
Lantmäteriet samverkar för att ge bra service då det gäller frågor som rör byggande och förvaltning av enskilda
vägar. Kontakta oss.

Nytt landsbygdsprogram 2007 - 2013
Den 1 januari 2007 inleds ett nytt landsbygdsprogram för stöd och
ersättningar till landsbygden. Programmet ska främja tillväxt, konkur
renskraft, företagande och sysselsättning, och har dessutom höga
ambitioner för miljön. Lokalt engagemang i landsbygdens utveckling
ska också uppmuntras. Allt detta ska återspeglas i de stödformer som
ingår i programmet.
Både företagsstöd och projektstöd ingår i landsbygdsprogrammet.
I denna folder beskrivs främst projektstöden för utveckling av infra
strukturen, som syftar till ökad livskvalitet på landsbygden och för
stärkning av landsbygdens näringsliv och konkurrenskraft.
Möjligheter till projektstöd
Man kan få projektstöd för satsningar som skapar förutsättningar för
bra underhåll och utveckling av lokal infrastruktur. Sådana projekt
kan t  ex vara projektering och planering av enskilda vägar, bildande av
vägsamfällighet, planering av lokal energiproduktion, omarrondering
med mera. Ett villkor för att få stöd är att det saknas förutsättningar
för en utveckling genom renodlade kommersiella initiativ eller genom
andra nationella eller kommunala åtaganden från samhällets sida.
De kostnader man kan få stöd för är kostnader för köp av tjänster
när hjälp tas utifrån. Det kan till exempel vara konsultarvoden för
planering, projektering och utbildningsinsatser.
Vill du veta mer?
Ansökan om projektstöd görs hos länsstyrelserna. Vilka som är
kontaktpersoner på länsstyrelserna framgår av länsstyrelsernas ge
mensamma webbplats (www.lst.se). Vidare finns information hos
Jordbruksverket (www.sjv.se), Sametinget (www.sametinget.se) och
Skogsstyrelsen (www.skogsstyrelsen.se). Se även gula sidorna i telefon
katalogen.
(Källa: Jordbruksverkets information, tryckt i januari 2007)
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