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ÖVERENSKOMMELSE OM VÄGUNDERHÅLL 
- Väg med kommunalt årligt driftbidrag 

 Datum Väglitt nummer 

             

Vägsamfällighetens namn eller ändpunkter 
      

Mellan undertecknade väghållare av ifrågavarande enskilda väg har följande överenskommelse träffats under den tid 
kommunalt bidrag till vägens underhåll gäller. 

Beträffande vägens barmarksunderhåll respektive vägens vinterväghållning förbinder vi oss att enligt nedanstående 
delningsgrund underhålla vägen i den utsträckning som föreskrivits i av kommunen upprättade och av oss godkända villkor för 
bidragets erhållande.  

Vi förbinder oss att 

 Icke säga upp denna överenskommelse eller vidtaga några ändringar i densamma utan kommunens medgivande. 

 En för alla och alla för en svara för att underhållsarbetena utförs i den utsträckning, som föreskrivits i av kommunen 
upprättade och av oss godkända villkor för bidragets erhållande. 

 Om någon av de av överenskommelsen berörda fastigheterna skulle övergå till ny ägare eller underhållsskyldigheten 
skulle övergå till annan person omedelbart underrätta kommunen härom. 

Ovanstående överenskommelse godkänns av samtliga väghållare och bekräftas genom våra namnteckningar 

  Delaktighet, % 
Namnteckning Ägare av eller representant för fastigheten Barmarks-

underhåll 
Vinterväg-
hållning 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Att ovanstående väghållare i vår närvaro undertecknat överenskommelsen intygas 
Ort och datum Ort och datum 

            
Namnteckning Namnteckning 

  
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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