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Vägavgifter vid enskilt respektive kommunalt 
huvudmannaskap 
 
Med anledning av många frågor om möjlighet till anstånd/avbetalningsplan gällande 

vägavgifter inom sektion 2C i Västra Kummelnäs har vägföreningens styrelse låtit 

utreda förutsättningarna.  

 

Slutsatsen är att vägföreningen i vissa fall kan bevilja kortare anstånd. Däremot kan 

föreningen inte ”agera långivare” och administrera lån till enstaka medlemmar med 

medlemskollektivets pengar. Detta är helt enkelt inte förenligt med föreningens 

befogenheter och syfte. 

 

Enskilt huvudmannaskap 
 

Fastighetsägarna sköter genom vägföreningen upphandling, finansiering och fakturering. 

Fastighetsägarna betalar efter andelstal, dels för utförande av anläggningar (i gemensamhets-

anläggningen), dels för driften av anläggningarna. Vanligen ska betalningen för 

anläggningarna ske vartefter dessa byggs ut och efter en utdebiteringsplan som vägföreningen 

beslutar om. Verksamheten inom vägföreningen kan vara uppdelad i sektioner.  

(Källa: KVF, samt Uno Jacobsson, Riksförbundet Enskilda Vägar) 
 

Vägföreningens medlemmar har inte möjlighet att ansöka hos kommunen om uppskjuten 

betalning av vägavgiften (Källa: Ingrid Johansson, Nacka kommun). 

 

Vägföreningens ansvar om medlem inte har möjlighet att betala vägavgift 
 

Vägföreningen har möjlighet, om det ekonomiska läget tillåter, att bevilja tidsbegränsat 

kortare anstånd med betalning, t.ex. 6 månader. Dock bör detta tillämpas restriktivt och 

lämpligen jämförbart med kommunens handläggning (pensionärer och grupper med dålig 

betalningsförmåga). Vägföreningen har inte möjlighet eller skyldighet att ta upp eller bevilja 

lån för den enskilda medlemmens räkning (d.v.s. någon form av längre avbetalningsplan). 

Obetalda vägavgifter kan lämnas till kronofogen för indrivning.  

(Källa: Uno Jacobsson, Riksförbundet Enskilda Vägar) 

 

Kommunalt huvudmannaskap 
 

Kommunen kan fakturera fastighetsägaren gatukostnader när anläggningarna/vägarna är klara 

att användas av fastighetsägaren. Kommunen kan välja att debitera gatukostnadsersättningen i 

flera omgångar. Fakturan ska normalt betalas senast 60 dagar efter fakturadatum. 

Enligt Plan- och bygglagen är ny ägare skyldig att betala ersättning i samma omfattning som 

tidigare ägare. Den nye ägaren svarar dock inte mot kommunen för sådan ersättning som 

förfallit till betalning före tillträdesdagen. Detta betyder i praktiken att om en fastighet byter 

ägare och den nye ägarens tillträdesdag, enligt köpebrevet, är innan fakturans förfallodag så 

blir den nye ägaren betalningsskyldig. 

Plan- och bygglagen ger möjlighet till avbetalning av gatukostnadsersättningar om 

ersättningsbeloppet är betungande och godtagbar säkerhet kan ställas till kommunen. 

För pensionärer och grupper med dålig betalningsförmåga kan uppskjuten betalning med 

upplupen ränta (referensräntan + 2%) och mot fullgod säkerhet (pantbrev i fastigheten) 

beviljas efter särskild prövning av kommunen. Vid kortare anstånd gäller ref.räntan + 4%. 

Vid nybyggnation eller ombyggnad på fastigheten beviljar kommunen inte avbetalning. 

(Källa 35 § plan- och bygglag 2010:09, samt Ingrid Johansson, Nacka kommun) 
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