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den 9 mars 2010

utfärdad den 25 februari 2010.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)2
dels att i 6, 8, 70, 75, 75 a och 76 §§ ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Trafikverket” i motsvarande form,
dels att 11, 14 c, 18, 22, 26 och 77 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse.
11 § Fråga om byggande av väg prövas av Trafikverket efter samråd med
länsstyrelsen. Om Trafikverket och länsstyrelsen har olika uppfattning, hänskjuts frågan till regeringens prövning.
Regeringen kan förordna att fråga om byggande av väg i vissa fall ska
prövas av länsstyrelsen.
14 c §3 Trafikverket ska med eget yttrande överlämna frågan om byggande
av väg till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Detsamma
gäller om regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken har förbehållit sig prövningen av vägens tillåtlighet. Regeringens prövning ska ske på grundval av
en upprättad vägutredning enligt 14 b §.
18 §4 Arbetsplan fastställs av Trafikverket efter samråd med länsstyrelsen.
Om Trafikverket och länsstyrelsen har olika uppfattning, hänskjuts frågan
om fastställelse av planen till regeringens prövning. Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen samt resultatet av samråd och yttranden ska beaktas då arbetsplanen fastställs.
I sådana fall då utställelse har underlåtits med stöd av 17 § tredje eller
fjärde stycket behöver fastställelse inte ske.
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Ett beslut om fastställelse av en arbetsplan är förfallet, om inte inom fem
år från utgången av det år, under vilket beslutet vann laga kraft, vägens
sträckning har blivit i sin helhet tydligt utmärkt på marken och det i arbetsplanen angivna vägbyggnadsarbetet har påbörjats. Om synnerliga skäl föreligger, kan regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Trafikverket
förlänga tiden, varje gång med högst tre år.
Ett beslut om fastställelse av en arbetsplan eller en förlängning av giltighetstiden ska kungöras. Har samråd enligt 6 kap. 6 § miljöbalken hållits med
ansvarig myndighet i annat land ska denna informeras.
22 § Fråga om förändring av enskild väg till allmän prövas av Trafikverket
efter samråd med länsstyrelsen. Om Trafikverket och länsstyrelsen har olika
uppfattning, hänskjuts frågan till regeringens prövning.
Regeringen kan förordna att fråga om förändring av enskild väg till allmän i vissa fall ska prövas av länsstyrelsen.
26 §5 Väg ska hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom
underhåll, reparation och andra åtgärder.
Genom renhållning ska vägområdet hållas i ett sådant skick att olägenheter för människors hälsa förebyggs eller avhjälps och så att skäliga trevnadshänsyn blir tillgodosedda. Detsamma gäller i fråga om mark till en bredd av
25 meter intill parkeringsplats eller rastplats som är väganordning, i den mån
allmänheten har tillträde till marken. Inom områden med detaljplan gäller
detta stycke endast områden för motorväg eller motortrafikled. Ytterligare
krav i fråga om renhållning inom områden där detta stycke gäller får inte
ställas med stöd av miljöbalken.
De åtgärder som behövs för sådana ändamål som anges i första och andra
styckena räknas till drift av väg. Till drift av väg räknas också serviceåtgärder och förbättringsåtgärder. Om särskilda skäl föreligger, får Trafikverket
besluta om inskränkning i skyldigheten att vidta åtgärder för drift av väg.
Trafikverket får i ett sådant beslut ange de villkor som behövs.
77 § Ett beslut i fråga om tillstånd enligt 39, 43, 45, 46, 47 eller 48 § och
Trafikverkets beslut i fråga om fastställelse av en arbetsplan för väg, förändring av en enskild väg till allmän, förklaring att en gata tillika ska vara allmän väg eller indragning av en väg blir gällande när beslutet vinner laga
kraft. I ett beslut om tillstånd får dock förordnas att beslutet ska gälla omedelbart.
Andra beslut enligt denna lag än som avses i första stycket gäller omedelbart, om inte något annat förordnas i beslutet.
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4. Är vid den nya lagens ikraftträdande kommun väghållare inom sitt område eller del därav, ska kommunen fortfarande vara väghållare intill dess
något annat beslutas. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som ska vara väghållare i stället
för kommunen.
Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.
På regeringens vägnar
ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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