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§ 21 

Avtal om väghållningsansvar mellan Eskilstuna 

kommun och Ärla samfällighetsförening samt 

förslag i anledning härav (SBN/2007:10449) 
 

Beslut 

 
För egen del 
 
Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker: 

 

1.  Upprättat och undertecknat avtal, daterat den 14 respektive den 17 december     

     2007, mellan Eskilstuna kommun och Ärla samfällighetsförening. 

 

2.  Att avtalets slutliga ekonomiska slutreglering finansieras genom att belasta  

     stadsbyggnadsnämndens driftsanslag för 2007 års verksamhet. 

 

3.  Att Ärla samfällighetsförening härmed på sakliga grunder undantas rätten enligt  

     kommunfullmäktiges beslut av den 22 april 2004 § 9, dnr 2003-10303, att  

     överlämna huvudmannaskapet av vägarna till Eskilstuna kommun. 

 

Förslag till kommunfullmäktige 
 
1.  Godkänna upprättat avtal mellan Eskilstuna kommun och Ärla  

     samfällighetsförening, daterat den 14 respektive den 17 december 2007,  

     angående väghållningsansvar. 

 

2.  Ärla samfällighetsförening undantas på sakliga grunder rätten enligt  

     kommunfullmäktiges beslut av den 22 april 2004 § 9, dnr 2003-10303, att  

     överlämna huvudmannaskapet av vägarna till Eskilstuna kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

 
Eskilstuna kommun genom dess stadsbyggnadsförvaltning har under lång tid fört 

samtal med ombud för Ärla samfällighetsförening om på vilka villkor 

ifrågavarande avtalsförhållande och den uppkomna tvisten ska kunna lösas. 

 

Ambitionen har varit att den uppkomna tvisten mellan Eskilstuna kommun och 

Ärla samfällighetsförening ska lösas i samförstånd mellan parterna i förekommande 

tvisteförhandlingar och utan inblandning av rättsvårdande myndigheter. 
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Parterna har därför utsett var sitt juridiskt ombud. 

 

Respektive part har därefter utsett var sin 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 av 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. 

 

Kommunfullmäktige är kommunalrättsligt suveränt att besluta i ärenden av 

principiell beskaffenhet och av större vikt för kommunen. 

 

Föreliggande typ av avtal och förslag till beslut i anledning härav får anses vara av 

sådan principiell beskaffenhet och av stor vikt för Eskilstuna kommun. Ärendet ska 

därför i alla delar underställas kommunfullmäktige för beslut och godkännande. 

 

Ärla samfällighetsförening undantas i och med detta beslut och tillhörande avtal 

rätten att ensidigt överlämna huvudmannaskapet för vägarna till Eskilstuna 

kommun. Detta sker på objektiv och saklig grund i enlighet med bestämmelsen i 

Kommunallagen 2 kap 2 §. 

 

Samråd har skett med kommunstyrelsens stadsjurist vid handläggning av ärendet. 

_____ 

 

Utdrag till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 

Gatuavdelningen 

 

  

 


