
 

Frågor och kommentarer som har inkommit på underlagen till årsstämman 
2019/2020 inför poströstningen och dess svar från styrelseordföranden. 
 
 
Fråga 
 Kull Johannesvägen: Krävs en planändring? 
 
Svar 
Ingen planändring krävs för Kull Johannesvägen 
 
 
Fråga 
Storhognavägen: Finns det detaljplan där Storhognavägen går? Om så, krävs det en planändring att ta 
mark i anspråk och göra vägmark av det? 
 
Svar 
Ingen planändring för Storhognavägen däremot en förrättning gällande marklov nere vid korsningen 
 
 
Fråga 
Vi har synpunkter angående ett av förslagen i investeringsplanen. 
 
Storhognavägen 
Det finns enligt oss ingen anledning att investera för att förbättra vägen till 2-körfält med tillämplig 
bärighet för att upprätthålla möjligheten för trafik med hastigheten 70 kilometer i timmen. Det är känt 
att vägslitaget ökar med kvadraten på hastigheten, varför en hastighetssänkning vore att föredra 
framför att investera i en uppgradering för att upprätthålla en vägkvalitet enligt nuvarande tillåten 
hastighet av 70 km/h. 
 
Förslag: Sänk tillåten hastighet på Storhognavägen till 40 km/h. 
 
Svar 
Som ordförande för vägföreningen är jag inte benägen att hålla med er eftersom det är vägföreningen 
som är ansvarig för vägarna och därigenom även för trafiksäkerheten i området. 
 
Storhognavägen är så pass smal att våra snöröjningsfordon inte kan möta tyngre fordon så som bussar 
och lastbilar med mindre än att de måste gå ut i vägkanten med utplogning som följd. Detta leder till 
avåkningar och skulle kunna leda till allvarliga olyckor. Vi hade den första allvarliga olyckan förra 
vintersäsongen i korsningen Storhognavägen/Dvärgbjörksvägen. Våra mätningar visar att trafikflödet 
vecka 9 förra året låg mellan 2.100 och 2.600 fordon per dygn. Sedan dess har 108 nya bostäder 
beviljats bygglov och vi tror att det kan bli ännu fler 2021. Storhognavägen måste därför få en bättre 
kapacitet för att hålla en godkänd trafiksäkerhet. Att sänka hastigheten är inget som vägföreningen 
råder över. Vi försökte för 2-3 år sedan att sänka hastigheten på Storhognavägen från 70 till 60. Detta 
sade Trafikverket och Länsstyrelsen nej till. Att få sänka den till 40 kilometer skulle aldrig gå att få 
igenom. Detta är därför inte heller ett alternativ. 
 
Vi förstår att de ökande kostnaderna är ett oönskat scenario men den kraftiga expansionen i 
kombination med att det inte ställdes tillräckligt höga krav vid den ursprungliga detaljplaneringen samt 
den osunda konkurrenssituation gällande entreprenadtjänster kommer fortsatt att drabba oss 
fastighetsägare i form av kostnader för att kunna hålla vägarna underhållna och snöröjda. 
 



 

 
Fråga 
Varför hanteras Fjällbjörksvägen och Kull Johannesvägen lika avseende finansiering med undantag av 
den breddning som exploatörerna skall finansiera? 
 
Svar 
I grund och botten så är det samma typ av insats. En matarväg i området som ska byggas om för att 
bättre klara av de behov som finns. Detta måste finansieras av vägföreningen vilket vi har valt att göra 
genom en särskild avgift för väginvesteringar. Denna avgift läggs på alla fastigheter i området och 
tanken är att det sett över åren ska gynna alla fastighetsägare i form av ett vägområde som är 
trafiksäkert och har bra kapacitet. Alternativet till denna modell skulle vara att genom förrättning låta 
endast direkt berörda fastigheter betala för respektive insats. Styrelsen har valt att inte välja den 
inriktningen då det innebär ännu mer administrativt arbete. Frågeställaren får gärna återkomma om 
det finns andra förslag på upplägg.  
 
Kull Johannesvägen är lite speciell då ombyggnationen tvingats fram av kraftig exploatering där 
kommunen ställt krav på exploatörerna att bredda en del av vägen. Kravet omfattar dock inte alla 
insatser varpå vägföreningen måste gå in och ta en del av kostnaden. 
 
 
Fråga 
För att undvika allt för hög årsavgift inkl. investeringsavgift för idag boende i området är det rimligt att 
avsevärt höja avgiften för anläggning och slitage för nya objekt. Fördubbling av avgifterna är inte 
orimligt. 
 
Svar 
Avgiften för anläggning är svårt att svara på då det inte framgår vad som avses. Vid avstyckning så 
betalas en anslutningsavgift. Det är Lantmäteriet som beslutar om den avgiften och vägföreningen har 
ingen påverkan på det beslutet som grundas på Lantmäteriets beräkningsmodell. Vemdalsskalets 
vägförening försökte nyligen höja sin anslutningsavgift men detta avslogs av Lantmäteriet. 
 
Ytterligare höjning av slitageavgift är möjligt. Detta är något som egentligen borde ha gjorts för 10 år 
sedan innan all ny exploatering tog fart. Det som krävs för att ändra slitageavgiften är att antingen 
styrelsen eller någon medlem lägger ett förslag till årsstämman. Då inga förslag inkommit till denna 
stämma så måste det ske på nästa ordinarie årsstämma som förhoppningsvis kan genomföras vid nyår 
2021-2022. 
 
Slitageavgiften ska motsvara det extra slitage som uppstår utöver normalt slitage vid byggnation. Det 
finns räknemodeller för detta. I Björnrike så har de nyligen infört en differentierad slitageavgift där 
beloppet avgörs av hur stort bygge som ska ske. Detta skulle kunna vara intressant även för Storhogna. 
Styrelsen åtar sig att titta vidare på detta under 2021. 
 
 
Fråga 
Ang Kull Johannes och förhandling om breddning av vägen. Vilka är parterna som nämns i 
förvaltningsberättelsen och vilken del av vägen är föremål för diskussion? Är det hela vägen? 
 
Svar 
I samband med detaljplaneringen av Dalvallen samt Solbacken/Soltoppen så ställde Bergs kommun 
krav på de fyra berörda exploatörerna att de skulle bredda Kull Johannesvägen från Sångbäcken upp 
till Mosippsvägen från nuvarande 3,7 meter till 5 meter. Kraven för breddningen var dock dåligt 
formulerade och sträckan från campingens servicehus fram till Sångbäcken fanns inte med. 



 

Vägföreningen har därför försökt få till en så bra lösning som möjligt där hela sträckan upp till Östra 
Björnvägen finns med och där breddningen utförs på ett sätt som gör att vägen får den funktionalitet 
och långsiktig hållbarhet som krävs. Vi gör just nu projektering och sedan kvarstår att lösa 
kostnadsfördelning vilket sker genom förrättning ifall inte parterna kan komma överens. 
 
 
Fråga 
Upplever att alla sk gamla områden får ta en stor kostnad för alla nya exploateringar. Finns det någon 
gräns för höjningar framöver?  
Varför höjs inte slitage avgiften? 
 
Svar 
Resonemanget stämmer delvis. Slitageavgiften borde ha höjts för 15-20 år sedan innan alla 
avstyckningar började. Detta hade dock ändå inte räckt för att täcka mer än en liten del av behoven 
om inte avgiften satts till ett mycket högt belopp vilket inte hade gått. 
 
Det finns två anledningar till höjningarna. Den ena är att ett kraftigt ökande område kräver att vägarna 
byggs om för att klara av kapacitet och trafiksäkerhet. Den andra är att det är prishöjningar inom alla 
entreprenadbranscher då efterfrågan är större än utbudet vilket påverkar oss som nyttjar den typen 
av tjänster året om. 
 
Kostnaderna kommer troligen att fortsätta öka och då kommer även avgiften att höjas. Vårt arbete är 
att styra det till att bli så låga höjningar som möjligt utan att tumma på kvalitet och trafiksäkerhet. 
 
 
Fråga 
Under och efter arbetet med att förlägga elkabel i mark och borttagning av stolpar har både vägar och 
mark försämrats betydligt på vissa sträckor. Exempelvis har Fjällbjörksvägen tryckts sönder rejält 
under arbetet vilket försämrat skicket från enligt min åsikt acceptabel till ej acceptabel. Även vid 
kabelövergångar på mindre stugvägar är upplevelsen att det inte blev i samma skick som innan vid 
återställning av dessa vägar. Bedömningen är baserad på perioden innan vintern då det nu under 
vinterväglag inte går att se förändringarna på samma sätt. Vilket ansvar ligger det på beställare och 
entreprenörer av kabelförläggningen att återställa till ursprungsskicket på vägar och mark och vilka 
kostnader kommer föreningen själva att behöva stå för? 
 
Svar 
Grävarbetena kopplade till el- och fiberförläggning är inte slutförda utan blir det under 2021. När alla 
arbeten är slutförda kommer en slutbesiktning att ske och då kommer vägföreningen att ställa krav på 
justering i de fall där återställning av vägbana och vägslänter inte är gjorda på ett tillräckligt bra sätt. 
 
 
Fråga 
När jag läser debiteringslängden så blir jag lite förvånad när jag ser att vår fastighet är upptagen 2 ggr 
(dock stavad Mosippevägen på det ena stället). Jag misstänker att gatuadressen i debiteringslängden 
blivit fel på de fastigheter som är belägna vid avstickaren till Brunkullavägen, alltså fastigheterna 
Klövsjö 1:352, 1:391, 1:392, 1:393, 1:394, 1:458, 1:459 och 1:460. Eller kan det verkligen vara så att 
det blir två gatunamn så lika varann, Mosippsvägen och Mosippevägen? 
Svar 
Uppgifterna i vårt register kommer från Lantmäteriet. Vi såg detta som du påtalar när vi 
sammanställde debiteringslängden och håller med om att det är olämpligt med två vägar så nära 
varandra med nästan samma namn. Vi kommer att diskutera detta med berörda exploatörer. 


