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PROGRAM – VÄGDAG 2023SESSIONER MED SEMINARIER
Ändra andelstal – Nytt sätt att ändra
och ska ersättning alltid utgå?

Nya 43a § i anläggningslagen
Vad innebär den nya möjligheten för föreningar att 
ändra andelstal på stämma enligt 43a § i anläggningslagen?
Therese Svedberg, REV

Så beräknas en inträdesersättning
Vad påverkar vilket ersättningsgrundande värde en väg har 
vid inträdesersättning och ersättning vid ändrat andelstal?
Sandra Naenfeldt, REV

Vad får – och får inte – en samfällighets-
förening göra?

Får vi belägga vår grusväg?
Vi går igenom vad som påverkar och begränsar föreningens 
förvaltning, och varför.
Therese Svedberg, REV

Rättsfall om främmande verksamhet
Genomgång av rättsfall om främmande verksamhet. En del
åtgärder har accepterats av domstol, andra har ogillats.
Viktor Granqvist, Lindhes Advokatbyrå

Ersättning för slitage av vägen

Medlemmarnas utökade användning
Vilka möjligheter har föreningen att ta ut slitageersättning från
medlemmarnas vid utökad tillfällig användning?
Håkan Weberyd, Optimus Advokatbyrå
Om en utomstående vill använda vägen
Kan föreningen kräva ersättning från utomstående (ej medlem)
som vill använda vägen, eller går det att förbjuda dem?
Agnes Kjellberg, Lindhes Advokatbyrå

Ekonomi & medlemsavgifter i föreningen

Moms – hur ska det hanteras i föreningen?
Vi reder ut de nya direktiv och regler som kommit under 2022.
Anders Lundell, REV

Föreningens intäkter
Budget och uttaxering måste göras på rätt sätt om föreningen
senare ska kunna ta hjälp av Kronofogden.
Statliga bidrag – en bonus.
Uno Jakobsson, REV

De viktigaste delarna av vägunderhållet

Körbanan – grusväg respektive belagd väg
Förutsättningarna för årligt underhåll är olika. Vi går igenom vad
man tänka på om man har grusväg respektive belagd väg.
Bengt Johansson, REV
Dikning och bortledande av dagvatten
Bortledande av vatten från vägkroppen förbättrar vägens
bärighet. Men vad får – och får inte – föreningen göra?
Mikael Näslund, REV

Att sätta ner vikten (i onödan?)

Bärighet kontra bärförmåga
Hur mycket belastning en väg tål varierar under året. Hur vägen
är byggd – och på vilket underlag – ger stora variationer.
Johan Granlund, REV
Krav på bärighet på en enskild väg
Vilka krav ställs genom Trafikverkets bidragsgivning och vad finns
det för möjligheter till extra bidrag om vägen behöver förstärkas?
Erik Johansson

Fiberutbyggnad och andra
ledningsarbeten

Tillståndsprocessen – vem kan säga Ja?
Ska vägföreningen eller markägaren säga ja, eller båda? Ibland
känner sig föreningen rättslös – ”de bara gräver”.
Fredrik Silverberg, Optimus Advokatbyrå

Schaktarbete, återställning och förändringar
Vilka möjligheter har föreningen att ställa krav på arbetena
– och hur ska en äldre väg återställas?
Carl-Gustav Andersson, CGs Vägtjänster AB

I utställningen 
kan deltagarna 
bekanta sig 
med företag 
som erbjuder 
bra och 
användbara 
produkter 
och tjänster 
för enskilda 
väghållare.
Man kan också 
få tips och råd 
om hur de kan 
användas. 
REV kommer 
att ha en egen 
monter där 
bland annat 
REVs digitala 
tjänster visas, 
till exempel 
Vägopedia.

Vägmärken – formella och informella

Hastighetsbegränsning och väggupp
Formell hastighetsbegränsning kräver myndighetsbeslut – men
vad  kan föreningen göra själv? Vi går också igenom hur väggupp
utformas.
Bengt Johansson, REV
Parkeringsproblem inom föreningens område
Förutsättningarna för att begränsa parkering är inte lätta att förstå.
Vilka regler som gäller beror på var det är – vi reder ut begreppen.
Anders Lundell, REV
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#rev vägdag
Anmälan görs på
www.revriks.se klicka på 
Kurser & Event



Sessioner & föredrag

Under Vägdagen erbjuds ett antal olika ses-

sioner med föredrag i intressanta och aktuella 

ämnen. Varje session består av två föredrag 

& en frågestund. En del sessioner hålls två 

gånger och andra en gång.

Programmet innehåller föredrag om bland 

annat ändring av andelstal, beläggningsfrågor, 

grusvägsunderhåll, slitageersättning, dagvat-

tenhantering, föreningsekonomi, moms och 

annat styrelsearbete.

Se programmet för att se vilka föredrag varje 

session innehåller.

#revvägdag 

Följ hashtaggen

i sociala medier

Inledning med politiker
Politiska beslut, både på riksnivå och på 
lokal nivå, påverkar i hög grad förutsätt-
ningar för enskilda vägar eftersom myck-
et av verksamheten styrs av lagar och 
regler för bidragsgivning. REV har bjudit 
in några politiker och andra beslutsfattare för en diskussion om aktuella frågor.

Panel med experter
Knepiga frågeställningar 
besvaras av en panel bestå-
ende av REV:s experter. Vi 
kommer att ta upp ett antal 
aktuella frågor inom olika 
områden.

Bokning & pris
Gratis för medlemmar
Öppet även för andra, 1680 kr/person för övriga deltagare.

Lördag 18 mars 2023 är det dags för REV:s 
Vägdag på Elmia Kongress- och Konserthus i 
Jönköping. Det blir en heldag fylld av intres-
santa programpunkter för alla som sitter i en 
styrelse för en vägförening. 
Dagen avslutas med REV:s förbundsstämma.

Anmälan har öppnat
www.revriks.se klicka på Kurser & Event

VÄGDAG & FÖRBUNDSSTÄ MMA 2023
LÖRDAG 18 MARS

Utställare
Under Vägdagen kommer det finnas möjlighet att 

träffa specialinbjudna företag som har montrar i 

utställningsdelen. Här kan deltagarna bekanta sig 

mer med företag som erbjuder viktiga produkter och 

tjänster för enskilda väghållare och också få tips och 

råd om hur de ska användas. REV kommer att ha 

en egen monter där ni kan träffa kanslipersonal och 

förtroendevalda. I REV-montern kommer vi också att 

visa våra digitala tjänster, till exempel Vägopedia.
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Gå flera
tag del av mera!

Mat & dryck

Under dagen ingår lunch, 

för- och eftermiddagsfika 

samt tilltugg under pauser-

na i programmet. 

Eventuella allergier och 

liknande anger du när du 

anmäler dig till Vägdagen.

Heldag eller från kl 11:00
Den gemensamma inledning-
en av Vägdagen hålls klockan 
11:00 men för den som bor 
i närområdet eller övernattar 
från fredagen finns möjlighet 
att besöka fler sessioner med 
föredrag redan från klockan 
08:50. Se programmet på 
nästa uppslag för detaljerat 
innehåll och samtliga tider.

Boende
Den som önskar boende bokar och betalar det på egen hand. Alldeles intill mässan finns Scandic Elmia Hotel och RC Hotel Sports & Business. Mer detaljerad information om dessa hotell finns i informatio-nen om Vägdagen påwww.revriks.se

Träffa andra 
engagerade 
väghållare...

VÄGDAG & FÖRBUNDSSTÄ MMA 2023
LÖRDAG 18 MARS

FÖRBUNDSSTÄMMA

Dagen avslutas med REV:s förbundsstämma. REV 

är en ideell förening med en verksamhetsperiod på 

två år. Vid förbundsstämman redovisas den gångna 

periodens verksamhet och beslut fattas inför nästa. 

Själva förbundsstämman är endast öppen för REV:s 

medlemmar. Formell kallelse och andra handlingar för 

förbundsstämman kommer att publiceras på 

www.revriks.se i mitten av februari.
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