Käringöns Samfällighetsförening

Lokala Trafikbestämmelser för Käringön
1. Formella utgångspunkter
Dessa bestämmelser gäller vägar och naturmark på Käringön, Orust kommun, som ägs och
förvaltas av Käringöns Samfällighetsförening, nedan kallad Föreningen.
Föreningen får inga offentliga stöd för sin verksamhet.
Enligt 10 kap 10 § Trafikförordningen är det vägens ägare som beslutar om vilka fordon
som får färdas på vägen.
Anläggningslagen 48 a § anger hur kostnader för onormalt slitage ska tas ut. ”Om en
fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning, som avser väg, tillfälligt använder
anläggningen i väsentligt större omfattning än som får anses svara mot fastighetens
andelstal för driftkostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till samfälligheten utge
skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen.”

2. Överordnad målsättning
Käringöns samhälle präglas av en varsam utveckling med stor respekt för tradition och
bevarande. Fordonstrafiken på ön ska vara så liten som möjligt. Vägarna är ursprungligen
byggda för gående och har inte den bärighet och bredd som behövs för fordonstrafik.

3. Generella regler
a) All trafik med motordrivna fordon – bilar, traktorer, lastbilar, mopeder etc. – är
förbjuden med undantag angivna i punkt 4a och b) nedan.
b) All trafik med fordon utrustade med larvfötter av metall är förbjuden.
c) All trafik är förbjuden med undantag angivna i punkt 4c) nedan.
d) För rullbrädor och skateboards gäller generellt förbud på alla gator, vägar och torg i hela
Orust kommun och sålunda även på Käringön.
e) För cyklar, sparkcyklar och motsvarande gäller förbud fr.o.m. 15 juni till och med 15
augusti.

4. Undantag
a) Motordrivna fordon med hemvist på Käringön
Föreningen kan ge dispens för enstaka motordrivet fordon, som återkommande har behov av
att trafikera vägsystemet eller delar av vägsystemet för tyngre transporter. Dispensen söks av
fordonets ägare eller den som beställer transporten.
Den som får dispensen är ansvarig för eventuella skador, som fordonet orsakar på vägen
eller på räcken, skyltar, vägren eller annat som tillhör vägen. Detta gäller även gångstigar
och naturmark.
Tillsvidare/ej tidsbegränsade tillstånd tilldelas endast etablerade verksamheter (företag med
kontinuerlig verksamhet på ön) och förlängs årsvis per 1 januari.
Ett dispenserat fordon får endast användas för det ändamål som dispensen avser. Fordonet
får framföras i högst 10 km/h, får inte vara avställt, ska vara försäkrat och, där så krävs,
skattat.
Högsta bruttovikt är 1 500 kg.
Högsta lastvikt fordon + släp är 1 000kg.

1

Käringöns Samfällighetsförening

2

b) Motordrivna fordon utan hemvist på Käringön
Trafik med motordrivna fordon utan hemvist på Käringön kräver alltid särskilt tillstånd, där
en bedömning görs efter fordonstyp, laster samt planerad körsträcka. Dispensen söks av
berörd fastighetsägare och den ska också signeras av fordonsägaren.
För tyngre fordon med bruttovikt över 1 500 kg ska den berörda vägsträckan besiktigas av
Föreningen och fordonsägaren/enreprenören före och efter utfört uppdrag. Vid besiktning
ska protokoll föras. Eventuella konstaterade skador ska ersättas eller åtgärdas av berörd
fastighetsägare. Detta gäller även gångstigar och naturmark.
Dispens söks hos Föreningens sekreterare eller vägansvarig senast tio arbetsdagar i förväg.
Ett dispenserat fordon får endast användas för det ändamål som dispensen avser. Fordonet
får framföras i högst 10 km/h, får inte vara avställt, ska vara försäkrat och, där så krävs,
skattat.
c) Följande trafik har generell dispens:
•
•
•
•

Cykeltrafik som är hänförlig till Sjöräddningens verksamhet.
Cykeltrafik från och med 16 augusti till och med 14 juni.
Handdragna kärror och motsvarande.
Permobiler; elfordon utan trampor avsedda för personer med fysisk
funktionsnedsättning.

5. Avgifter
Föreningen har rätt att ta ut avgift för en dispenserad transport enligt punkt 4a och b) ovan.
Föreningens styrelse beslutar om avgiftens storlek.
Årsavgift fordon för leveranser till
restauranger och butiker
(i huvudsak sommarsäsongen)

2 500 kr/år

Årsavgift (hantverkare och transportföretag)

5 000 kr/år

Tillfälligt tillstånd

5 000 kr/ansökan

Om någon vid till exempel ett större byggprojekt använder vägen i väsentligt större omfattning
än som får anses normalt, är den berörda fastighetens ägare enligt anläggningslagen 48 a §
skyldig att betala för uppkomna skador eller åtgärda dessa,
Inbetald tillståndsavgift återbetalas ej vid uppsägning om fordonet brukats under
tillståndsperioden.
Tillståndsperioden för ej tidsbegränsade/tillsvidaretillstånd räknas efter kalenderår med
förskottsdebitering i december. Tillfälliga tillstånd debiteras i samband med tillståndsgivning.
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6. Uppsägning
Om detta regelverk inte följs har Föreningen rätt att säga upp tilldelad dispens med omedelbar
verkan.

7. Övrigt
Dessa bestämmelser med tillämpningar, inklusive ansökningsblankett för dispens, finns på
Föreningens hemsida eller hos Föreningens sekreterare och vägansvarig.
Föreningen ska föra liggare över utfärdade dispenser.
____________________
Beslut om dessa bestämmelser är fattat av Föreningens styrelse 2006-04-15 och träder i kraft
2006-06-01.
Beslut om revidering av bestämmelserna är fattat av Föreningens styrelse 2019-12-28 och träder
i kraft 2020-01-01.
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