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Plan för sammanläggning 
Aktuell situation 
 

• Tångeröds vägförening förvaltar i dag gemensamhetsanläggningen 
 Hövik ga:13. 
 

• Höviksnäs vägförening förvaltar i dag gemensamhetsanläggningen 
 Hövik ga:12. 
 

Sammanläggning 
 

• Hövik ga:13 avregistreras och anläggningen överförs till Hövik ga:12 
 

• Tångeröds vägförening fusioneras med Höviksnäs vägförening. 
 

• Efter sammanläggningen förvaltas Hövik ga:12 och (ga:13) av 
Höviksnäs vägförening. 
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Varför sammanläggning 

• Detaljplanerna för bostäder, skola och verksamheter utökas och den 
allmänna platsmarken såsom vägsystem inom Höviksnäs och 
Tångeröd som föreningarna förvaltar tangerar varandra. 

 

• Om medlemmarna i exempelvis Tångeröds vägförening behöver 
nyttja vägarna i Höviksnäs vägförening skall föreningen betala för 
detta nyttjande. 

 

• Gemensamhetsanläggningarna i Hövik 12 och 13 är till gemensam 
nytta för fastighetsägarna i båda områdena. 
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Varför sammanläggning 

• En gemensamhetsanläggning att förvalta med gemensamma regler  
 för alla medlemmar. 
 

• En förening som förvaltar den blivande gemensamhetsanläggningen 
i stället för två som idag. 

 

• Fler delägare och endast en styrelse innebär effektivare förvaltning 
 till lägre kostnad för medlemmarna. 

2016-05-23 JNNVäg 4 



Viktiga regler 

Lagar och myndighetsbeslut:  
 
• Anläggningslagen SFS 1973:1149, (AL) 
 

• Lag om förvaltning av samfälligheter SFS 1973:1150, (SFL) 
 

• Anläggningsbeslut / Förrättningsbeslut enligt LM-förrättning 
 
Föreningens egna beslutade regler: 
 
• Stadgar 
 

• Föreningsstämmobeslut 
 

• Styrelsebeslut 
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Förvaltning 

• Väghållare 
Vägföreningen - Samfällighetsföreningen är en enskild väghållare 
som är till för medlemmarna och deras nytta av gemensamhets-
anläggningen. 

 

• Rättigheter 
 Vägföreningen och dess medlemmar har bestämmanderätten och 

nyttjanderätten till gemensamhetsanläggningen. Väg med 
statsbidrag eller kommunala bidrag kan även ge allmänheten 
nyttjanderätt. 

 

• Äger gemensamhetsanläggningen 
 Genom anläggningsbeslut har vägföreningen ”äganderätten - 

servitut” till gemensamhetsanläggningen. 
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Lantmäteriförrättning 
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Omprövning /sammanläggning av  
Hövik ga:12 och 13 
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Ansökan om ombildningsförrättning 

 
 
 

• Föreningarna beslutar att 
sammanläggning skall ske. 
 

• Tjörns kommun ansöker om 
förrättning. 

 
• Tjörns kommun bekostar 

förrättningen. 
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Anläggningen Hövik ga:12 

Anläggningens omfattning beslutas vid 
omprövningsförrättningen. 
 

• Bilvägar 
• Vändplatser 
• Parkeringsplatser 
• GC-vägar 
• Vägbelysning 
• Lekplatser 
• Bollplaner 
• Grönområden 
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Sektionsindelning 

Två sektioner bildas 
 
Sektion 1 
• Upprustning av vägområdena inom  Hövik ga:13. 
 Sektionen upphör när upprustningen är utförd. Detta 
 bestäms vid förrättningen. 

 
Sektion 2 
• Drift och underhåll av den nya gemensamhets-

anläggningen Hövik 12. 
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Andelstal 

Varje deltagande fastighet ska ha andelar i gemensamhets-
anläggningen. 
  
• För upprustning av vägområdena inom Tångerödsområdet (Hövik 

ga:13) 
 

• För drift och underhåll, fastigheterna inom hela den sammanlagda  
 gemensamhetsanläggningen (Hövik ga:12) 
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Ändring av andelstal 

Ändring kan ske på följande sätt: 
 

• Vid omprövningsförrättningen. Enhetliga andelstal åsättas varje 
fastighet enligt den modell som i dag gäller för Hövik ga:12  

 

• Av föreningens styrelse enligt 24 a § AL.  
 

• Genom överenskommelse mellan samfällighetsföreningen och 
fastighetsägare. Skall godkännas av Lantmäteriet enligt 43 § AL. 

 

• Vid framtida ny ombildningsförrättning 
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Höviksnäs Vägförening 

Stadgeändring skall ske 
 

• Stadgarna i Höviksnäs Vägförening revideras 
 

• Nya Stadgar antages på föreningsstämma i samband med 
ombildningsförrättningen. 
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Statsbidrag 

Syftet med statsbidrag till enskilda vägar – Trafikverket är 
bidragsmyndighet. 
 

• De ska underlätta boende i glesbygd 
 

• De ska underlätta vägtransporter i områden där kostnaderna för 
dessa transporter hämmar utvecklingen av näringslivet. 
 

• Allmänheten ska ha tillgång till områden för rekreations- och 
fritidsaktiviteter. 
 

• De ska säkra det vägkapital som är nedlagt i det enskilda 
statsbidragsvägnätet. 
 

• De ska beakta och ta tillvara trafiksäkerhet och miljöintressen. 
 

• De ska ta hänsyn till barn och funktionshindrade. 
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Statsbidrag 
Förutsättningar för statsbidrag 
 

• Bidrag lämnas för enskilda vägar som inte är av obetydlig längd 
(normalt ca 1 km) och som tillgodoser ett kommunikationsbehov för de 
fast boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet. 
 

• Bidrag lämnas också för vägar som är av väsentlig betydelse som 
genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse. 
 

• Bidrag lämnas endast för sådana vägar som är ändamålsenliga med 
hänsyn till övriga vägar och om kostnaderna är skäliga med hänsyn till 
nyttan.  
 

• Bidrag lämnas inte till vägar inom områden med detaljplan enligt plan- 
och bygglagen (1987:10) där en kommun är väghållare enligt 5 § 
väglagen (1971:948). 
 

• Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation eller 
genom överenskommelse som godkänts av Trafikverket.  
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Statsbidrag 
Förutsättningar för statsbidrag  
 

• Ansvaret för väghållningen förändras inte när statsbidrag beviljats.  
 

• Vägar till vilka driftbidrag lämnas ska hållas öppna för trafik och 
underhållas väl.  
 

• Om en väg stängts av för trafik utan Trafikverkets medgivande eller 
om underhållet eftersatts, får Trafikverkets region besluta att beviljat 
driftbidrag inte ska betalas ut. 
 

• Underhållsbidrag kan lämnas för att rusta upp vägar som inte är i 
tillfredsställande skick om kostnaden är skälig.  
 

• Utbetalning av bidraget för vägar ska betalas ut i efterskott för 
kalenderår.  
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Statsbidrag 
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Statsbidrag 
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Tångeröds vägförening fusioneras 
med Höviksnäs vägförening 



Alltså 

Sammanläggning 
 

• Hövik ga:13 avregistreras och anläggningen överförs till Hövik ga:12 
 

• Tångeröds vägförening fusioneras med Höviksnäs vägförening. 
 

• Efter sammanläggningen förvaltas ¨(nya) Hövik ga:12 av Höviksnäs 
vägförening. 
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Tack för visat intresse. 
 

Frågor? 
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