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REV är den professionella, självklara 
företrädaren för Sveriges enskilda väghållare

I Sverige sköter staten om ca 10
000 mil vägar, kommunerna
tillsammans knappt 5 000 mil.
Hur många mil tror du att det är
som enskilda väghållare, samman-

lagt sköter?

Nästan tre gånger så många mil, uppåt 
45000 mil, är enskild väg i det här landet. 
Och det är vi, Riksförbundet Enskilda
Vägar, som främst hjälper och stöttar
dessa väghållare.

Vi ger stöd genom rådgivning, utbildning
och information. Dessutom får våra 
medlemmar förmåner som exempelvis 
en försäkringslösning speciellt framtagen 
för väghållare.

Våra rådgivare är erfarna specialister
inom juridiska, väg-, lantmäteritekniska
frågor. Alltid med fokus på enskilda 
väghållare.

Många enskilda väghållare tänker inte
alltid på det juridiska ansvar de har

gentemot sina medlemmar. Som ledamot
i en vägförening kan man stöta på många
allvarliga problem.

Hur gör er vägförening om:
•   medlemmar struntar i att betala sin
    vägavgift?

•   en olycka sker på er väg och ni står som
    ytterst ansvariga?

•   ett förrättningsbeslut ska tolkas?

•   ni upptäcker att fel andelstal är tilldelade
     medlemmarna?
•   ett beslut om grusvägsunderhåll, 
    avvattningsproblem, röjning och 
    investeringar ska fattas?

Dessa är några av de problem REV dag-
ligen hjälper sina medlemmar att lösa,
och har gjort det ända sedan 1968.

Som medlem i REV har ni den trygghet
och det stöd som behövs för att driva en
framgångsrik samfällighet.

Vi ger stöd genom rådgivning,utbildning och 
information. Dessutom får våra medlemmar
förmåner som exempelvis en försäkringslös-
ning speciellt framtagen för väghållare.



REV – arbetar för Sveriges enskilda 
väghållare

V
i som kör bilar, motorcyklar
eller tyngre
transporter måste kunna
lita på att de vägar vi
kör är pålitliga. Det

ska vara en bra vägbana, god sikt och
rätt förutsättningar för en trygg trafik.
Riksförbundet Enskilda Vägar arbetar
för att landets alla enskilda väghållare
ska kunna leva upp till allt detta.

REV hjälper runt 12 000 medlemsfören-
ingar med allt från juridisk hjälp,
lantmäterifrågor till rena vägtekniska
råd och tips. Förbundets experter svarar
dagligen på frågor rörande exempelvis
förrättningar och andelstal, hur
de ska hantera medlemmar som inte
betalar samfällhetsavgiften eller vilket
slitlager som fungerar bäst. REV har
i egen regi och tillsammans med
Traf  ikverket och Lantmäteriet
kursverksamhet för enskilda väghållare
över hela landet.

REV följer arbetet i regering och Riksdag

och är remissinstans för frågor
rörande vårt verksamhetsområde. Vi
deltar i statliga utredningar och har
etablerade kontakter med beslutsfattare
både nationellt och kommunal nivå.
REV är med och påverkar så att de
enskilda väghållarnas intressen tillvaratas
på bästa möjliga sätt.

I medlemsavgiften till REV ingår ett
komplett försäkringspaket med de
försäkringar man behöver som
ansvarig för väghållning. Försäkrings-
paketet har utvecklats och förbättras
över tiotals år, allt utifrån hur förutsätt-
ningarna och krav förändras. Som
medlem i REV ska man känna sig trygg.

Våra rådgivare är erfarna specialister inom 
juridiska, väg- och lantmäteritekniska
frågor. Alltid med fokus på enskilda väghållare.
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