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Föreningsstämma beslutar årligen om riktlinjer och taxa (maxbelopp).
Reglering ska ske med trafikskyltning – förbudsmärke och tilläggstavla – så att transporter med
fordon >12 ton bruttovikt resp. >4 ton under menföresperioden endast är tillåtna efter att dispens
medgivits av styrelsen. Under period då vägen är tjälbunden ska förbudsskyltning tas bort eller
övertäckas.
Medlemmen eller på uppdrag - dennes transportutförare, ska innan vägen får användas för tyngre
transporter, ansöka hos styrelsen om dispens från det förbud som anges skyltat.
För trafik med fordon som överstiger bruttoviktsbegränsning ska medlem som medgetts dispens
betala slitageersättning. Medlem som genomför skogstransporter vid avverkning undantages från
slitageersättning då den årliga vägavgiften anses täcka sådan ersättning.
Gäller transportbehovet nybyggnation eller motsvarande större och långvarigt behov, ska – efter att
bygglov har erhållits – dispens sökas samt ett möte med styrelsen genomföras för
ersättningsberäkning och ett avtal med föreningen upprättas.
Dispensansökan görs via hemsidan eller per telefon av medlem eller av transportör som medlem
avtalat, till styrelseledamot eller till den som styrelsen utsett. Dispensansökan får i brådskande fall
senast göras per telefonkontakt enligt tilläggstavla under förbudsmärke.
Följande uppgifter ska lämnas: Beställande medlem: namn, fastighets-/tomträttsbeteckning, leveransalt. hämtningsadress Transportör: namn, telefonnummer, förare Fordonsekipage: firmamärkning,
bruttovikter, tjänstevikter, leverans och/eller hämtning, antal turer, bedömd dispenstid
Besked om att styrelsen medger dispens ska lämnas utan dröjsmål (gäller ej vid dispensavtal)
förutsatt att lämnade uppgifter är kompletta.
Debitering av slitageersättningen ska göras en gång per år.
Permanent dispens utan krav på slitageersättning ges till föreningens avtalade väghållningsfordon,
veckovisa kommunala avfallstransporter, slam-/tanktömningstransporter samt virkestransporter.
Under menföresperioden (skyltat max 4 ton) medges sådan dispens som regel endast för veckovisa
kommunala avfallstransporter.
Styrelsen ska i efterhand, efter kontroll och dialog, kunna debitera slitageersättning om medlem
genomfört tyngre transport >12 ton resp. >4 ton, men underlåtit att begära dispens.
Slitageavgiften ska beräknas utifrån medlems väglängd enligt uppgift i gällande andelstalsberäkning.
Beloppen som anges är maxbelopp för hela väglängden t.o.r. = 2 x 7,3 km och kan minskas i
förhållande till aktuell leverans- och/eller hämtningsvägsträcka.
Direkta synliga vägskador ska ersättas året runt oavsett om transporterna varit dispenspliktiga eller
inte. Styrelsen får besluta om kravet avseende ersättning för dessa.
Inbetalda slitageersättningar ska redovisas i föreningens befintliga underhålls- och förnyelsefond.
Därmed kommer föreningsstämman att ges information om utfall och efterlevnad.

B. Taxa för slitageersättning 2018/19
Fordonsekipagets bruttovikt
> 4 ton – 12 ton
> 12 ton – 20 ton
> 20 ton – 40 ton
> 40 ton – 60 ton
Nybyggnation eller motsvarande

Maxbelopp för tur och retur
Förbud > 4 ton
Som regel medges
inte dispens. Dispens
för akut slam-/tanktömningstransport:
1 000 kr

Förbud > 12 ton

Anmärkning

–
300 kr
500 kr

Lägst 100 kr debiteras,
oavsett vägsträcka.

700 kr
Max 20 000 kr

Särskilt avtal upprättas

