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§ 48 
Avtal om väghållningsansvar mellan Eskilstuna 
kommun och Ärla samfällighetsförening samt 
förslag om undantag av rätten att överlämna 
huvudmannaskapet av vägarna till Eskilstuna 
kommun (KSKF/2008:31) 
 

Beslut 
 

Förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Upprättat avtal mellan Eskilstuna kommun och Ärla  
     samfällighetsförening, daterat den 14 respektive den 17 december 2007,  
     angående väghållningsansvar godkänns. 
 
2.  Ärla samfällighetsförening undantas på sakliga grunder rätten enligt  
     kommunfullmäktiges beslut från den 22 april 2004 § 9, att överlämna 

huvudmannaskapet av vägarna till Eskilstuna kommun. 
 

Jäv 
Lotta Jonsson (kd) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.  
 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsnämnden har den 16 januari 2008, § 21, behandlat ärendet. Av 
stadsbyggnadsnämndens handlingar framgår att Eskilstuna kommun tecknat avtal 
med Ärla vägförening om övertagande av driftsansvaret för vägar i Ärla tätort från 
och med den 1 juli 1979. I enlighet med ett beslut i kommunfullmäktige den 22 
april 2004, § 9, sades avtalet med Ärla vägförening (numera samhällighetsförening) 
upp med upphörande från och med den 1 november 2006. Ärla 
samfällighetsförening krävde i samband med detta Eskilstuna kommun som 
avtalspart på skadestånd.  
 
Ärla samfällighetsförening menar att Eskilstuna kommun har brutit mot avtalet  i 
och med att kommunen försummat sina förpliktelser att vidmakthålla vägarnas 
standard i "ett för samfärdseln tillfredsställande skick".  
 
Eskilstuna kommun har, genom stadsbyggnadsförvaltningen, fört samtal med 
ombud för Ärla samfällighetsförening om på vilka villkor ifrågavarande 
avtalsförhållande och tvisten ska kunna lösas. Ambitionen har varit att den 
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uppkomna tvisten mellan Eskilstuna kommun och Ärla samfällighetsförening ska 
lösas i samförstånd mellan parterna. Parterna har utsett varsitt juridiskt ombud. 
 
Respektive part har därefter utsett varsin teknisk besiktningsman, som haft till 
uppgift att besiktiga vägnätet i Ärla tätort och därefter avge gemensamt utlåtande 
om vilka akuta åtgärder som erfordras för att vägnätet ska motsvara, "ett för 
samfärdseln tillfredställande skick". Besiktningsutlåtandet från Vägverket Konsult, 
som godkänts av Eskilstuna kommun, återfinns som bilaga till avtalet. 
 
Vidare har den 29 augusti 2007 företrädare för Eskilstuna kommun gemensamt 
med föreningens ombud och nämnda besiktningsmän företagit syn av vägnätet i 
Ärla tätort. Med utgångspunkt från denna syn samt ovan nämnda 
besiktningsutlåtande och dess prioriteringsordning 0 - 5 år, har relevanta åtgärder 
och uppskattade kostnader kunnat fastställas. 

 
Ett sidoavtal från den 1 juli 2006 mellan Eskilstuna kommun och Ärla 
samfällighetsförening om garantiåtagande för eventuella sättningsskador längs 
utförda fjärrvärmeschakt har, på angivna villkor i punkten 5, bedömts kunna ingå i 
avtalet och därmed som fristående överenskommelse likvideras. 
 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att upprättat avtal mellan Eskilstuna kommun och 
Ärla samfällighetsförening, daterat den 14 respektive den 17 december 2007, 
angående väghållningsansvar godkänns. Stadsbyggnadsnämnden föreslår också att 
Ärla samfällighetsförening undantas på sakliga grunder rätten enligt 
kommunfullmäktiges beslut från den 22 april 2004 § 9, att överlämna 
huvudmannaskapet av vägarna till Eskilstuna kommun. 
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