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PROGRAM – VÄGDAG 2023SESSIONER MED SEMINARIER
Ändra andelstal – Nytt sätt att ändra
och ska ersättning alltid utgå?

Nya 43a § i anläggningslagen
Vad innebär den nya möjligheten för föreningar att 
ändra andelstal på stämma enligt 43a § i anläggningslagen?
Therese Svedberg, REV

Så beräknas en inträdesersättning
Vad påverkar vilket ersättningsgrundande värde en väg har 
vid inträdesersättning och ersättning vid ändrat andelstal?
Sandra Naenfeldt, REV

Vad får – och får inte – en samfällighets-
förening göra?

Får vi belägga vår grusväg?
Vi går igenom vad som påverkar och begränsar föreningens 
förvaltning, och varför.
Therese Svedberg, REV

Rättsfall om främmande verksamhet
Genomgång av rättsfall om främmande verksamhet. En del
åtgärder har accepterats av domstol, andra har ogillats.
Viktor Granqvist, Lindhes Advokatbyrå

Ersättning för slitage av vägen

Medlemmarnas utökade användning
Vilka möjligheter har föreningen att ta ut slitageersättning från
medlemmarnas vid utökad tillfällig användning?
Håkan Weberyd, Optimus Advokatbyrå
Om en utomstående vill använda vägen
Kan föreningen kräva ersättning från utomstående (ej medlem)
som vill använda vägen, eller går det att förbjuda dem?
Agnes Kjellberg, Lindhes Advokatbyrå

Ekonomi & medlemsavgifter i föreningen

Moms – hur ska det hanteras i föreningen?
Vi reder ut de nya direktiv och regler som kommit under 2022.
Anders Lundell, REV

Föreningens intäkter
Budget och uttaxering måste göras på rätt sätt om föreningen
senare ska kunna ta hjälp av Kronofogden.
Statliga bidrag – en bonus.
Uno Jakobsson, REV

De viktigaste delarna av vägunderhållet

Körbanan – grusväg respektive belagd väg
Förutsättningarna för årligt underhåll är olika. Vi går igenom vad
man tänka på om man har grusväg respektive belagd väg.
Bengt Johansson, REV
Dikning och bortledande av dagvatten
Bortledande av vatten från vägkroppen förbättrar vägens
bärighet. Men vad får – och får inte – föreningen göra?
Mikael Näslund, REV

Att sätta ner vikten (i onödan?)

Bärighet kontra bärförmåga
Hur mycket belastning en väg tål varierar under året. Hur vägen
är byggd – och på vilket underlag – ger stora variationer.
Johan Granlund, REV
Krav på bärighet på en enskild väg
Vilka krav ställs genom Trafikverkets bidragsgivning och vad finns
det för möjligheter till extra bidrag om vägen behöver förstärkas?
Tomas Olofsson, Trafikverket

Fiberutbyggnad och andra
ledningsarbeten

Tillståndsprocessen – vem kan säga Ja?
Ska vägföreningen eller markägaren säga ja, eller båda? Ibland
känner sig föreningen rättslös – ”de bara gräver”.
Fredrik Silverberg, Optimus Advokatbyrå

Schaktarbete, återställning och förändringar
Vilka möjligheter har föreningen att ställa krav på arbetena
– och hur ska en äldre väg återställas?
Carl-Gustav Andersson, CGs Vägtjänster AB

I utställningen 
kan deltagarna 
bekanta sig 
med företag 
som erbjuder 
bra och 
användbara 
produkter 
och tjänster 
för enskilda 
väghållare.
Man kan också 
få tips och råd 
om hur de kan 
användas. 
REV kommer 
att ha en egen 
monter där 
bland annat 
REVs digitala 
tjänster visas, 
till exempel 
Vägopedia.

Vägmärken – formella och informella

Hastighetsbegränsning och väggupp
Formell hastighetsbegränsning kräver myndighetsbeslut – men
vad  kan föreningen göra själv? Vi går också igenom hur väggupp
utformas.
Bengt Johansson, REV
Parkeringsproblem inom föreningens område
Förutsättningarna för att begränsa parkering är inte lätta att förstå.
Vilka regler som gäller beror på var det är – vi reder ut begreppen.
Johan Granlund, REV
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