
Vägförrättning med ärendenummer W____ 

Som sakägare i vägförrättning rörande enskilda vägar i Leksand har jag tagit del av den tillgängliga 

informationen från Leksands kommun och lantmäteriet. Jag har följande invändningar mot att GA 

inrättas: 

1. Fördelar med GA 

a. Jag ser inga fördelar med att bilda den av Leksands kommun föreslagna GA. 

Nuvarande vägunderhåll och vägstandard är tillfredställande.  

b. Jag har inga begränsningar i nyttjandet av vägen till min fastighet 

c. Förrättningskostnaderna kommer att bli kännbara för mig. 

d. Jag motsätter mig Leksands kommuns försök att, på artificiell väg, skapa värde i GA 

genom att dra in stöd till de fastighetsägare som ej ger sitt medgivande.  

Kommunens agerande är möjligtvis olagligt och definitivt oetiskt. 

2. Varaktighet – jag kan inte se att den tilltänkta GA uppfyller kraven på beständighet 

a. Kommunens planer att försöka dela in fastighetsägare och bidragssystem i 

”fastboende” och ”icke-fastboende” är inte en beständig struktur. De ingående 

fastigheterna i GA kommer att byta status mellan ”fastboende” och ”icke-

fastboende” varje gång en fastighet byter ägare. Då måste GA ombildas med nya 

andelstal. 

b. Giltigheten för det beslut som ligger till grund för Leksands kommuns ansökan om 

vägförrättning skall prövas av kammarrätten. Beslutet kan komma att upphävas. 

c. Kommunfullmäktiges beslut att försöka bilda GA i syfte att förändra/styra den 

framtida driften av enskilda vägar i kommunen var inte enhälligt. Flera ledamöter 

reserverade sig. Efter mandatperiodens utgång, 2022, kan nya politiska beslut 

eliminera behovet av dessa GA. 

3. Allmänt gällande handläggningen av ärendet 

a. Leksands kommun vill inrätta GA för att underlätta den kommunala administrationen 

av vägbidrag i framtiden. Detta är inte ett giltigt skäl för att bilda en GA. 

b. Lantmäteriet, som oberoende myndighet, bör inte aktivt ta ställning för den ena eller 

andra parten i avtalsförhandlingarna mellan Leksands kommun och byborna gällande 

det framtida vägunderhållet.   

Jag motsätter mig denna förrättnings fortskridande och genomdrivande. Jag yrkar på att de av 

Leksands kommun föreslagna GA ej inrättas. 
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