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Statsbidrag till omprövningsförrättningar 
Den 1 januari 1998 upphävdes 1939 års lag om enskild väghållning och de 
regler som fortfarande behövs införlivades i den modernare anläggnings-
lagen. Härigenom uppnås en mer enhetlig lagstiftning för enskilda vägar. 

I samband med lagändringen beslutades att alla vägföreningar som är bil-
dade enligt 3 kap Lagen om enskilda vägar och som har sina andelstal grun-
dade på taxeringsvärden, skall omprövas genom en sådan förrättning. 
Omprövningen av andelstal är obligatorisk och kan bara ske genom en lant-
mäteriförrättning. Andelstalen ska fortsättningsvis grundas på den nytta som 
respektive fastighet har av anläggningen. 

Inledningsvis bestämdes övergångstiden till fem år dvs. till utgången av år 
2002. Den statliga utredningen ”Bidrag och regler till enskild väghållning” 
(BREV-utredningen) har föreslagit en förlängning med tre år dvs. till ut-
gången av år 2005. Den föreslagna tidsförlängningen förutsätter en lagänd-
ring som ännu inte är beslutad. Det finns dock inget som talar emot att för-
längningen godkänns.  

Om det inte finns nya andelstal efter denna tidpunkt får föreningarna pro-
blem med sin förvaltning. 

Statsbidraget 
För att påskynda och underlätta omprövningsförrättningarna, har riksdagen i 
december 2000, på förslag av BREV-utredningen, beslutat att ett statsbidrag 
på 50 % av förrättningskostnaderna kan erhållas. Detta bidrag gäller samtliga 
omprövningar där ansökan om förrättning görs senast den 31 december 2001 
och också sådana förrättningar som redan gjorts efter det att lagändringen 
trädde i kraft. Om ansökan om omprövningsförrättning görs under tiden  
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1 januari – 31 december 2002 betalas 25 % av förrättningskostnaden genom 
statsbidrag. För ansökningar som görs efter den 1 januari 2003 lämnas inte 
något statsbidrag. 

För redan genomförda omprövningsförrättningar måste föreningarna ansöka 
om statsbidrag under 2001 för att få 50 % i bidrag, inte senare. 

Det är viktigt att de vägföreningar som ännu inte omprövat andelstalen sna-
rast tar upp frågan till behandling på föreningsstämma. 

Regeringen har nu i en förordning beslutat om formerna för statsbidraget. 
Bestämmelserna träder i kraft den 17 april 2001. 

Lantmäterimyndigheten kommer att administrera statsbidraget. Det är alltså 
vid Lantmäterimyndigheten i länet eller den kommunala lantmäterimyndig-
heten som information finns om omprövningsförrättningarna och stats-
bidragsreglerna. Telefonnummer till Lantmäterimyndigheten finns på ”gula 
sidorna” och kan också erhållas från Lantmäteriets kundtjänst, tfn 026-
63 64 65 eller på deras hemsida www.lantmateriet.se. 

Lantmäteriverket och Riksförbundet Enskild Väghållning, REV, kommer var 
för sig att lämna sina intressenter motsvarande information som Kommun-
förbundet. 

Kommuner kan ansöka 
Många kommuner har i olika former och utsträckning övertagit ansvaret för 
enskild väghållning. Dessa kommuner har rätt att ansöka om omprövnings-
förrättning och också uppbära det statliga bidraget. 

För de fall där omprövningsförrättningen redan gjorts får vägföreningen 
(kommunen i ovanstående fall) ansöka hos lantmäteriet om att få sitt bidrag 
utbetalat. För de förrättningar som nu och fortsättningsvis görs inom den 
tidsrymd då statsbidrag lämnas, kommer lantmäteriet att fakturera 50 res-
pektive 75 % av förrättningskostnaden när förrättningen är klar. 

Utbetalning respektive fakturering sker till vägföreningen och inte till de en-
skilda delägarna. 

Frågor besvaras av Bengt Skagersjö, tfn 08-452 79 64, fax 08-642 66 54, e-post 
bengt.skagersjo@svekom.se. Lantmäteriverkets representant i BREV-utred-
ningen är Göran Eriksson, tfn 026-63 33 95, e-post goran.e.eriksson@lm.se. 
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