
 

 

 

ANALYS ENSKILD VÄG 
Vid årsmötet 2021 fick styrelsen uppdraget att göra en djupare analys och formulera olika tänkta scenarier till 
förslaget. 

 

Bakgrund 
Motion till årsmöte 2021 gällande ändring till enskild väg utan statsbidrag (avsnitt 11.4i 
årsmöteshandlingarna 2021) från Birgitta Bolleman. Motionären vill att styrelsen skulle undersöka följderna 
av att ändra vägen till enskild väg. Avsaknaden av statliga bidrag, minskning av oönskade besök på 
området, vad vinner vi på det och vad går vi miste om. 

Årsmötet beslutade hänskjuta frågan till nästa årsmöte och ge styrelsen i uppdrag att göra en djupare analys 
och formulera olika tänkta scenarier kopplade till förslaget.  

Mål och syfte 
Motionären framställer följande mål och förväntade positiva effekter av till enskild väg utan statsbidrag. 

● Trafiken begränsas till fordon anknutna till fastigheterna i området 
● Att boende tar större ansvar gällande vår väg och dess skötsel, använder mötesplatser, tar hänsyn 

till gående mm. 
● Mindre problem med mötesplatser som används för parkering 
● Förebygga ökad trafik från nya områden vid Brunn och eventuellt Vidsjön 

Då information nått oss från omgivande områden som haft oönskade besök kändes det bra att undersöka 
olika lösningar och utvärdera vilka följder eventuella åtgärder har för oss på Fagerholm. Vad motionären vill 
med denna motion är att området ska fortsätta att vara det trevliga och vänliga Fagerholm vi alla valt att 
bosätta oss i. 

 

Metod 
Styrelsen har format en arbetsgrupp bestående av Christina Guggenberger,  Karin Chressman, Jan Hård af 
Segerstad och Birgitta Bolleman (motionsägare). 

Arbetsgruppen har samlat information från REV, samfälligheterna Vedham, Vishamn, Ingaröstrand, 
Lisö/Lindholmen, Kungsdalen, Bergvik , Skaft Vägförening, Långestrand samt relevanta myndigheter och 
möjliga leverantörer av bomsystem. Kontakt har skett dels genom möten, samtal, genomgång av information 
på hemsidor samt offerter. 

Varken föreningens stadgar eller anläggningsbeslutet för gemensamhetsanläggningen förhindrar föreningen 
att ändra väg till enskild väg utan statsbidrag. Inget framstår heller begränsa föreningens möjlighet att sätta 
upp en bom inom gemensamhetsanläggningens område, där föreningen är markägaren.  

Naturvårdverkets föreskrifter kring allemansrätten säger att en bom inte får hindra fotgängare, cyklister och 
ryttare, så en ”öppning” måste finnas som möjliggör passage för dessa. 

Information från samfälligheter som enbart uppsatt upp skylten ”motortrafik förbjuden – gäller ej behörig 
trafik”;  

 Fortsatt visst problem med stölder samt besök av utomstående fiskare och badgäster vilket medför 
parkeringsproblem längs med vägar och mötesplatser.  

 Felparkerare får parkeringsböter hos en av föreningarna vi varit i kontakt med. 

Information från samfälligheter som har bom; 
 Begränsad tillgång till vägarna för endast behörig trafik.   

 Installerad bom kopplad till ett system som tillåter behöriga personer att öppna bommen via 
mobiltelefon, vilket fungerar bra.  

 Styrelsen ansvarar för att tilldela behörighet att öppna bommen till medlemmar, blåljus, sopbilar, 
sotare m.fl.  



 

 

Vi har även samarbetat med vår grannförening Bergvik i arbetet med att ta fram underlag och information, då  
de förbereder att fatta beslut i frågan på deras årsmöte. Denna förening har i jämförelse med Fagerholm en 
liten andel fastighetsägare. På området har man haft problem med besök av bla personer som hanterat 
stöldgods vilket har gjort det angeläget för dem att snarast installera bom.  

Information från REV (Riksförbundet Enskilda Vägar); 

 De flesta enskilda vägar erhåller /ansöker inte om statsbidrag från Trafikverket. 

 För att erhålla årligt bidrag är man begränsad i sina beslut, motprestation måste levereras enligt 
avtal, dvs öppen väg för alla, regler gällande väghållning och krav på åtgärder. Det årliga bidraget är 
försumbart och ibland mer kostsamt med tanke på de krav Trafikverket ställer. 

 Vad gäller möjlighet till att ansöka om eventuellt extrabidrag för större vägarbeten krävs årligt avtal. 
Det är dock inget som hindrar att man ingår årligt avtal och även söker extrabidrag när så behövs. 
Finns inget återbetalningskrav om man får bidrag och sedan avslutar avtal.  

 Man kan hos Länsstyrelsen ansöka om tex parkeringsförbud på vissa platser. Vid ett godkännande 
måste man ansöka hos Trafikverket om skyltar vilka Trafikverket sätter upp. För att detta ska 
efterlevas ska kommunen kontaktas som godkänner att deras parkeringsbolag även patrullerar vårt 
område alternativt att vi anlitar en privat aktör. 

 I Vägföreningens medlemskap i REV ingår försäkring som ersätter skador på egendom, exempelvis 
en vägbom, till följd av brand, åska, elskador, skadegörelse mm. med ett belopp på max 200.000 kr 
och en självrisk på 20% av gällande prisbasbelopp (= 9.660 kr för 2022).  



 

 

Enkät 

Arbetsgruppen skickade ut en enkät till medlemmarna under april för att få en bild av hur de ställer sig till 
motionens förslag samt fånga upp kommentarer och synpunkter. Totalt svarade 73 (44%) av föreningens 
fastighetsägare på enkäten och svaren på frågan hur ägarna ställer sig till förslaget att ändra till enskild väg 
fördelar sig på följande vis: 

 41 (56% av svaren) negativa 

 18 (25% av svaren) positiva till scenario 1 

 12 (16% av svaren) positiva till scenario 2 

 2 (3% av svaren) neutrala 

 

Majoriteten av de som svarade på enkäten tog också tillfället att motivera sitt svar och lämna övriga 
kommentarer. Det är tydligt att detta är en fråga där det finns starka åsikter som går kraftigt isär bland 
föreningens medlemmar. Följande punkter är ett försök att sammanfatta och kategorisera denna 
återkoppling. 

 Skylten ”välkommen till fagerholm” har spelat ut sin roll och bör tas bort.  

o Arbetsgruppens uppfattning att detta kan beslutas och genomföras oavsett ändring till enskild 
väg. 

 Problemet med parkering på mötesplatserna kan åtgärdas med skyltning ”parkering förbjuden”. 

o Enligt Trafikverket innebär mötesplats med skylt att parkering är förbjuden och Trafikverket 
rekommenderar polisanmälan. Alla skyltar måste man ansöka om hos Länsstyrelsen oavsett 
enskild väg eller väg med bidrag. 

 I enkäten var det inte tydligt varför en bom ger bättre möjligheter att rättvist fördelar kostnader för 
slitage från tunga transporter. 

o Arbetsgruppen har beskrivit detta under scenario 2.   

 En bom ger upplevelsen av ”gated community” och skapar höga kostnader och trafikstörningar 

 Fördelarna med enskild väg kompenserar inte förlusten av statsbidragen. 

 Vänta med ändringen tills de byggnationer som planeras är genomförda och utvärdera då om 
förväntade effekter på trafikvolym i Fagerholm uppstår, ta därefter ställning till behovet av ändring till 
enskild väg. 

 

Scenario 1 – enskild väg med skylt motortrafik förbjuden endast behörig trafik 

Placering av skylt 
Arbetsgruppen förslår att en skylt placeras i korsningen före föreningens väg så att obehörig trafik enkelt kan 
vända (se karta). Denna placering av skylt är utanför föreningens mark, men inom anläggningsbeslutets 
båtnadsområde. 

Arbetsgruppen rekommenderar även att områdeskartan monteras ner eftersom den i scenario 2 inte fyller 
något syfte. 



 

 

 

Förväntade effekter 
Om en enskild väg skyltas så att allmän trafik inte är tillåten så upphör rätten att söka statligt driftbidrag för 
underhåll av vägen. Det allmänna driftbidrag beviljat för Fagerholms Vägförening är 26.910 kr per år. I tillägg 
kan föreningen söka särskilt driftbidrag om maximalt 40% för beläggningsunderhåll. 

Enligt REV och de föreningar styrelsen kontaktat ger en skylt liten effekt på mängden trafik, inbrott och 
annan oönskad verksamhet. 

Kostnader 
Skyltarna inklusive stolpe och fundament kostar 3750 kr inkl moms enligt offert från Blinkfyrar. 

Scenario 2 – enskild väg med bom (Jan) 

Placering av bom 
Arbetsgruppen förslår att en bom placeras så nära annan väg som möjligt på föreningens mark. Detta 
innebär en ungefärlig placering vid Fagerholmsvägen 2 efter områdesskylten på föreningens fastighet Brunn 
1:230 (se karta). Exakt utmätning av placering behöver göras under projekteringen. 



 

 

Läget ger också trafik som inte är behörig en andra möjlighet att vänta på den yta som finns till höger om 
vägen vid områdeskartan. Arbetsgruppen rekommenderar även att områdeskartan monteras ner eftersom 
den i scenario 2 inte fyller något syfte. 

  

Fastighetsägares passering 
Arbetsgruppen har tagit in offerter från flera leverantörer av bomsystem (Upplands Stängsel, Skandinaviska 
Områdesskydd och Garageportexperten) och kontaktat andra föreningar som har bom eller överväger 
installera bom. Gruppens bedömning är att en bom som lyfts eller skjuts åt sidan automatiskt är att föredra. 
Bommens längd skall tillåta passage för gående, cyklister och ryttare.  

Leverantörer av bomsystem erbjuder flera olika typer av styrning och arbetsgruppens uppfattning är att en 
kombination av kodlås på bommen och fjärrstyrning via telefon behövs. Varje fastighetsägare ska kunna 
öppna bommen antingen genom en egen kod eller ett samtal från en registrerad mobiltelefon. Alternativt kan 
bommen utrustas med en kamera som automatiskt läser av fordonets registreringsnummer och jämför detta 
med en lista kända registreringsnummer per fastighet. 

De loggar som bomsystemet skapar behöver hantera på ett ur integritetsperspektiv säkert sätt.  

Övrig trafiks passering 
Arbetsgruppen har kontaktat några av de aktörer inom samhällsservice, blåljus och leverantörer och 
efterfrågat rutiner och krav eller önskemål för att tillhandahålla sina tjänster inom området om vi installerar en 
bom. Denna genomgång är inte uttömmande men ger en bild av den samordning och administration som 
kommer att krävas med följande aktörer 

 Polis 

 Brandkår 

 Ambulans 

 PostNord 

 Miljövision 

 Soptömning 

 Värmdö kommuns hemtjänst 



 

 

Fastighetsägare kommer att behöva själva släppa in gäster, entreprenörer och leveranser på lämpligt sätt. 
Aggregerad information om antal passager som utgör tunga transporter per fastighetsägare kan göra det 
möjligt för föreningen att fördela kostnader för slitage på ett enklare och mer rättvist sätt.  

Kostnader 

Kalkylen för scenario 2 bygger på offerter från Vattenfall för elanslutning samt företagen Skandinaviska 
Områdesskydd, Garageportexperten och Upplands Stängel avseende komplett installation av bomsystem. 
Övriga kostnader är indikativa estimat. 

 

Slutsats /Sammanfattning  

Nackdelar;  
-att avsäga sig avtal för årligt bidrag gör det omöjligt att eventuellt beviljas bidrag vid större reparationer.  

-att bara sätta upp en skylt om privat väg/motortrafik förbjuden har sannolikt liten betydelse enligt REV samt 
kontaktade samfälligheter. 

- att det tillkommer en del ytterligare administration för styrelsen. 

Fördelar;  
-att vägföreningen kan bestämma vilka som får utnyttja vägen, dvs stänga ute besökande badare, fiskare, 
felparkerare samt inte minst en stor fördel vad gäller inbrott. 

-att vägföreningen får möjlighet till registrering av tunga transporter vilket medför att eventuella skador på 
vägen kan härledas till de som orsakat skadan, vilket i sin tur innebär att inte kostnaden hamnar på 
vägföreningens alla medlemmar vilket sker idag då anmälan av transporter fungera mycket dåligt. 

-att idag finns det avancerade tekniska möjligheter till grind/bom som gör det mycket enkelt att passera för 
boende. Sopbil, utryckningsfordon, Mathem, Miljövision, Post delges specifika koder  Alla övriga 
inpasseringsbehov för entreprenörer, leveranser, gäster hanteras av fastighetsägaren. 

-att föreningen kan välja och ansöka om vilka skyltar och var vi vill sätta upp dessa.  

-att vägföreningen enkelt kan härleda tunga transporter och slitageskador till rätt fastighetsägare. 


