Sundbornsby Vägförening, 2013-01-01
-förändringar för Bjungnäs- och SandsbergsområdetBakgrund
Genom initiativ inom Falu Kommun skall samtliga allmänna vägar och gator samt
grönområden i de mindre tätorterna utanför centralorten överföras till lokala
vägföreningar för drift och skötsel. Överföringen skulle ske genom i en del fall
bildande av vägföreningar i andra fall till befintliga föreningar, överföringen skulle ske
genom lantmäteriförrättningar. Lantmäteriförrättningarna har nu vunnit laga kraft.
Historik
Lantmäteriförrättningar inom Sundbornsby Vägförening har genomförts åren 2001,
2004 samt 2010. Andel i vägföreningen som är en samfällighet och
gemensamhetsanläggning har bestämts med andelstal för varje berörd fastighet.
Överklagan av beslut gjordes av vägföreningen 2010 för Sandsberg och
Bjungnäsområdet men avslogs då endast enskild berörd medlem ansågs behörig att
överklaga men ej Vägföreningen.
Omfattning
Samtliga gator och vägar inom båtnadsområdet för Sundbornsby, dock ej de
allmänna, Kyrkvägen, Ramsnäsvägen och Skuggarvsvägen. Fastigheter med utfart
mot dessa vägar åsattes andelstal motsvarande halva andelstalet för övriga
fastigheter.
I gatunätet ingår även ytdränering genom rensbrunnar och dräneringsledningar till
dagvattenavledning.
Skötsel
Skötsel av gator och vägar inkluderar från årsskiftet även Bjungnäs- och
Sandsbergsområdet i sin helhet (tidigare 50% av hel andel).
Kostnadsersättningen omfattar bidrag från Falu Kommun motsvarande cirka 35% av
verklig kostnad, övrig kostnad belastar andelsägarna.
Den kommunala ersättningen följer trafikverkets index från 2002 för skötsel av gator
och vägar dock lämnar kommunen ingen ersättning för nödvändiga reparationer för
vilka trafikverket har annat indextal som aldrig beslutats av kommunen.
Förändringar 2013
Förrättningen 2010 som omfattade bl.a. övertagande av skötsel för gator och vägar
inom Bjungnäs- och Sandsbergsområdet har nu vunnit laga kraft efter att kommunen
gjort de förbättringar av vägnätet som krävdes i förrättningen, vissa smärre
justeringar återstår till våren 2013 och bekostas av kommunen.
Helt andelstal för fastigheter inom området råder därför fr.o.m. 1 januari 2013.
Andelstal för enfamiljsfastighet är 1800. Avgiften för helt andelstal var för föregående
år 715:-.
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