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Motion från styrelsen: 

 

Slitageavgift vid schaktning, sprängning utfyllnad, borttransport av fällda 

träd och nybyggnation på fastigheter inom ÖSFFs område. 

 

• Anledningen till denna avgift är att våra vägar inom området är uppbyggda 

under 30-talet och 50-talet. Då var inte lastförmågan och tyngden på 

lastbilarna som idag. Idag har vi ett axeltryck på ca 16 ton då låg det på 4 

ton. Idag kan vi konstatera att vägbanan ”kavlas” ut i dikena. Så att dikena 

försvinner och vattnet inte rinner av vägbanan. Dessutom har den tunga 

trafiken kört bort slitlagret. Så att vi idag kör på underbyggnaden av 

vägkroppen.  

 

• Fastighetsägaren skall informera ordförande för ÖSFF inför ett projekt som 

kräver besiktning av vägen fram till fastigheten där projektet skall ske. Mail 

eller telefon! 

Berörd vägsträcka skall besiktigas av fastighetsägare/eller av denne utsedd 

person och en från styrelsen för ÖSFF. Ett protokoll skall upprättas med 

fotografier av gällande vägsträcka och undertecknas av bägge parter. Efter 

avslutat projekt skall en efterbesiktning ske, med ett avslutningsprotokoll. 

 

• Gällande begränsning av last gäller BK 2 för fordonen inom ÖSFFs område. 

Skylt kommer att sättas upp vid infarten till området.  

 

• Under tjällossning får inga tunga transporter utföras.  

 

• Kostnad: 

1 - 3 transporter per år till fastigheten ger ingen avgift 

 4 - 10 transporter per år till fastigheten kostar 15 000 kr/år 

 11 - 50 transporter per år till fastigheten kostar 50 000 kr/år 

 51- eller mer transporter per år till fastigheten kostar 100 000 kr/år. 

 

• Slitageavgiften kommer att utgå för varje kalenderår, som utökat antal tunga 

transporter (över 3,5 ton) enligt ovanstående beräkningsmodell pågår. 

Slitageavgiften avser ersättning för det ökade underhållet på grund av dessa 

transporter såsom grusning, dikning, hyvling mm.  

Direkta skador som djupa hjulspår, sönderkörd vägren eller sönderkörda 

vägtrummor som uppstår, ska åtgärdas direkt av fastighetsägaren oavsett 

antalet transporter. 

Fastighetsägaren är ansvarig för att slitageavgiften betalas. Betalning skall 

ske senast sista februari året efter att transporterna skett och mot av ÖSFF 

utställd faktura. 
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