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FÖRORD

De enskilda vägarna utgör till längden den största gruppen vägtrafikleder. 
I Finland finns det cirka 360 000 kilometer enskilda vägar som underhålls 
av enskilda vägdelägare. Byggandet och underhållet av enskilda vägar 
finansieras av respektive enskilda vägs vägdelägare. De vägdelägare som 
fått vägrätt för en enskild väg är enligt lag skyldiga att delta i kostnaderna 
för byggandet och underhållet av den enskilda vägen. I nuläget är det 
möjligt att få samhälleligt stöd för kostnaderna för underhållet och för-
bättrandet av vägen. Stödens allmänna riktning har dock varit sjunkande. 
Fördelningen av de kostnader som tillfaller vägdelägarna delas enligt 
antalet vägenheter.

Vägdelägaren ansvarar för den enskilda vägens underhålls- och bygg-
kostnader enligt sina vägenheter. Vägenheterna räknas ut för vägdel-
ägaren enligt den nytta som den enskilda vägen ger delägaren. Nyttan 
uppskattas och för att underlätta uppskattningen kan endast riktgivande 
rekommendationer ges. Anvisningarna ska tillämpas i enskilda fall genom 
övervägande. Utgångspunkten för fastställandet av vägenheter är vägdel-
ägarens väganvändning längs hela den enskilda vägen. För slutresultatet 
är det viktigast att vägdelägarens vägenheter står i rätt proportion jäm-
fört med de övriga vägdelägarna.

Handboken om vägenheterna för enskilda vägar har publicerats sedan 
år 1978. Den tidigare handboken publicerades under namnet Handbo-
ken om fördelning av väghållning för enskilda vägar. Enligt anvisning 
fastställs vägenheterna enligt uppskattning av respektive vägdelägares 
väganvändning per trafikslag, riktvärdesvikttal och beaktande av använd 
vägsträcka. I nyare upplagor har vikttalens riktvärden för respektive tra-
fikslag justerats och anvisningarna har gjorts klarare.

Riktvärdena i handboken har publicerats enligt vägdelägartyper och 
trafikslag. De resor som berör boende (småhus och jordbrukslägenheter) 
har härletts från en persontrafik undersökning. Resor till fritidsfastigheter 
har ställts i relation till antalet resor som berör boende. Utgångsuppgifter 
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rörande de resor som anknyter till jordbrukstrafik har främst samlats in 
från publikationer utgivna av TTS (Työtehoseura). Det som påverkar mest 
trafiken som skoganvändningen orsakar är avverkningsmängderna.

De största ändringarna jämfört med Handboken om fördelning av väg-
hållning för enskilda vägar:

1. Handbokens namn har ändrats från Handboken om fördelning 
av väghållning för enskilda vägar → Vägenhetsberäkning för 
enskilda vägar

2. Laghänvisningarna uppdaterades så att de följer lagen om 
enskilda vägar som träder i kraft den 1 januari 2019. 

3. Vad gäller trafikslagen för boende (ULA och ULM) antas att 
hushållet använder två bilar. Korrigeringsfaktorerna för de här 
trafikslagens vitkttal har ändrats och det nya vikttalet är 1 100. 

4. Vikttalet för fritidstrafik (ULL) har höjts med motsvarande 
storlek som trafikslagen ULA och ULM. 

5. Det nuvarande skogsbruket sköts i regel av utomstående entrepre-
nörer även vad gäller skogsvårdsarbete. De skogsrelaterade trafik-
slagen SLMe och ULMe har tagits bort. I handboken behandlas 
endast skogsbruksenhetens kombinerade trafikslag MeL. 

6. Exempel om bl.a. beräkningen av ersättningar, fastställandet av 
grundavgiften och kalkyleringen av vikttal har lagts till.

7. Handbokens beräkningsexempel har förnyats så att de motsvarar 
anvisningarnas vikttal samt den PDF-blankett som ska fyllas i 
om vägenhetslängdens basuppgifter.
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1 BEGREPP

Med vägrätt avses rätt att använda en annan fastighets område perma-
nent för vägförbindelse.

Med vägdelägare avses ägaren till en sådan fastighet som innehar 
väggrätt och andra som fått vägrätt. Vägdelägarna kan antingen verka 
utan att organisera sig eller organisera sig som ett väglag.

Med väglag avses en sammanslutning av vägdelägare som bildats för att 
sköta vägärenden i fråga om en eller flera vägar.

Med väghållning avses byggande och underhåll av vägen.

Med vägenhetsberäkning avses fördelningen av väghållningsskyldig-
heten mellan vägdelägarna. Den enskilda vägens vägdelägare ansvarar 
för väghållningen tillsammans enligt sina vägenheter. 

Med antalet vägenheter avses en för varje fastighet eller innehavare av 
vägrätt specifik grund för hur väghållningsskyldigheten och kostnaderna 
för den fördelas mellan vägdelägarna i form av vägavgifter.

Med den enskilda vägens influensområde avses vid vägenhetsberäk-
ningen den helhet bestående av de fastigheter som behöver vägen. 
Fastigheten kan helt eller endast delvis ligga inom vägens influens-
område.

Vägdelägartyper och trafikslag (tabell 1)
Vägdelägartypen bestäms enligt den typiska användningen av fastighe-
ten eller driftsenheten. Bostads- och fritidsfastigheter utgörs i allmänhet 
av en enda fastighet. Jordbrukslägenheter bildar ofta en driftsenhet av 
odlingar och skogsbruksenheter och den kan omfatta en eller flera fastig-
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heter. Trafikslagen på en jordbrukslägenhet beräknas skilt för driftscen-
trum och för åker- och skogsskiften.

Med driftscentrum avses när det gäller trafikslagen SLV och ULV det bygg-
nadsområde invid jordbruken där materielet och maskinerna för odlingen 
förvaras och varifrån trafiken med maskinerna till åkrarna inleds. Vid 
behandlingen av trafikslagen SLV och ULV kan driftscentrumet ligga på 
annat ställe än den egentliga bostaden dit ULM-trafiken räknas. I bild 1 
visas exempel på resorna för SLV- och ULV-trafiken.
 
Med odlingens yttre trafik avses trafik mellan fastighetens driftscentrum 
och mål utanför fastigheten, bl.a.

• Transport av gödsel, växtskyddsmedel mm. som används på odlings-
skiftena till driftcentrumet.

• Transport av skörden från odlingsskiftena från driftcentrumet till 
butiken. Antagandet är att skörden lagras i driftcentrumets område.

Typ av vägdelägare Trafikslag

1. Bostadsfastighet Yttre trafik (ULA)

2. Fritidsfastighet Yttre trafik (ULL)

3. Jord- och skogsbruksfastighet Driftscentrumets yttre trafik
• trafik orsakad av boende (ULM)
• mjölktransport (ULMa)

Odling
• Yttre trafik (ULV)
• Inre trafik (SLV)

Skogstrafik (MeL)

4. Näringsidkare och andra 
specialanvändare

Specialtrafik (EL)

Tabell 1. Vägdelägartyper och trafikslag.
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Med odlingens inre trafik avses trafik mellan fastighetens driftscentrum 
och odlingsskiftena bl.a.

• bearbetning av odlingsskiftena (plogning, harvning mm.)
• odlingsskiftenas växtskyddstrafik
• trafik gällande bärgning av skörd på odlingsskiftena

All regelbunden trafik som avviker från normal trafik när det gäller 
boende, semestrande eller jord- och skogsbruk samt från trafik orsakad av 
näringsidkare kallas specialtrafik.

Vikttal är ett tal som beskriver totalvikten på en vägdelägares genom-
snittliga årliga trafik. 

Med tonkilometer avses produkten av vägdelägarens vikttal och det 
använda vägavsnittet (i kilometer). 

För att kunna fördela väghållningsplikten och de kostnader som därav 
uppkommer mellan vägdelägarna fastställer man vägenheter för dem. De 
avgifter som bestäms på basis av vägenheterna kallas vägavgifter. Väg-
lagets stämma kan besluta att det i vägavgiften utöver den avgift som 

Åker
Dri�centrum
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SLV ULV
Arrendator utanför väg

Odlas själv

SLV, ej ULV

SLV och ULVÅker utanför enskild väg

Dri�centrum utanför enskild väg

SLV, ej ULV

Åker

Åker

Dri�centrum

Dri�centrum

Bild 1. Sträcka vid SLV och ULV-trafik 



9

fastställs enligt antalet vägenheter även ingår en grundavgift som är lika 
stor för alla delägare och som högst täcker de direkta kostnaderna för 
väglagets administration. Till exempel mötes- och faktureringskostnader 
samt väglagets bokföring.

Exempel på hur grundavgiften som är en del av vägavgiften fastställs:
a) Vägdelägaren har flera fastigheter inom vägens influensområde.

Grundavgiften är vägdelägarspecifik. Vägdelägaren kan ha flera 
fastigheter inom vägens influensområde. Principen kan anses vara att 
det tillkommer lika många grundavgifter som antalet fakturor vägla-
get skickar ut till vägdelägaren.

b) Vägdelägaren har flera fastigheter och på en del av dessa ligger åkrar 
som hyrts ut.

Uthyrningen påverkar inte fastställandet av grundavgiften. Utgångs-
punkten är att fakturan/fakturorna skickas ut till fastighetsägaren. Äga-
ren och arrendatorn kommer överens om avgiften sinsemellan.

c) Vägdelägaren är en fastighet där ett radhus ligger.
Vägdelägaren är fastighetsägaren, dvs. bostadsaktiebolaget och 

inte bostadsaktiebolagets delägare. Om bostadsaktiebolaget betalar 
fakturan är det en grundavgift och inte bostadsaktiebolagets delägare. 

d) Fastighet som helt har hyrts (hyrestomt) och man har byggt en bostad 
på tomten. 

I regel faktureras en grundavgift av den som innehar hyresrätten. Ifall 
fastighetsägaren vill delta i väglagens stämma (även om det inte finns 
någon trafik eller några enheter) skickas grundavgiften även till fastig-
hetsägaren eftersom detta orsakar administrativa kostnader. 

För tillfällig och sporadisk väganvändning kan en bruksavgift fastställas. 
Beräkning av bruksavgiften behandlas i kapitel 4.
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2 VÄGENHETSBERÄKNING

2.1 ALLMÄNT
Enligt 35 § lagen om enskilda vägar ska väghållningsskyldigheten för-
delas mellan vägdelägarna enligt den nytta envar bör anses ha av vägen. 

Den nytta man har av vägen kan uppskattas på basis av vägens använd-
ning. För att beskriva väganvändningen har färdiga vikttal räknats ut som 
beskriver den årliga trafikens genomsnittliga totala vikt per trafikslag. 
Vägdelägarens vägenheter fastsälls enligt tonkilometer. 

Den använda vägsträckan betyder vägdelägarens enkelriktade sträcka 
på den väg som ska fördelas. När det riktgivande vikttalet i kapitel 3 anges 
som färdigt per en viss enhet (ton/bostad, ton/ha) ingår resan tur och 
retur i vikttalet. I vissa fall ska vikttalet utvärderas från fall till fall såsom 
till exempel för specialtrafik. Då fastställs vikttalet utifrån antalet körtill-
fällen och fordonens vikt. Om vägen används för resor både tur och retur 
ska antalet resor multipliceras med två för att få vikttalet.

Den slutliga avgift som vägen åsamkar vägdelägaren får man fram 
genom att multiplicera vägdelägarens vägenheter med det pris som väg-
laget bestämt för en vägenhet eller genom att man delar den avgift som 
väglaget har fastställt i sin budget mellan vägdelägarna i förhållande till 
deras vägenheter.

Vägen kan för byggandets och underhållets del innehålla olika väg- 
delar. För vägdelar med olika kompetenskrav kan olika vägenhetsberäk-
ningar utföras. Vägdelar med olika kompetenskrav är exempelvis broar, 
enskilda vägars färjor, vägavsnitt dit lätt trafik hänvisas samt vägdelar 
som endast innehåller jord- och skogsbrukstrafik och vägen i övrigt har 
bosättning året runt.

VÄGHÅLLNING

Enligt 3 § kapitel lagen om enskilda vägar omfattar väghållning byggande 
och underhåll av väg. Med byggande av väg avses anläggning av ny väg 
samt flyttning (uträtande), breddning eller annan förbättring av förefint-
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lig väg. Med förbättring av förefintlig väg avses åtgärder med vilka man 
reparerar förorsakade skador eller förbättrar vägstrukturen är t.ex.:

• reparation av större tjälskador och översvämningsskador
• förnyelse eller reparation av broar och större trummor 
• förbättring av vägens lastkapacitet och samtidig förbättring av 

torkning av vägen
• schakter, invallningar

Med underhåll av väg avses de åtgärder som behövs för att hålla vägen 
i oförändrat skick d.v.s. åtgärder för att bringa vägen i förutvarande skick 
efter slitage. Till underhållet hör även vinterunderhållet. 

Enligt 24 § i lagen om enskilda vägar ska vägen hållas i sådant skick 
som vägdelägarnas transportbehov förutsätter. Om vägen eller en vägdel 
inte är nödvändig för någon av vägdelägarna under vintern, behöver vin-
terunderhåll inte ordnas för den. Vägen måste dock hållas i trafikerbart 
skick under vintern även till den fastighet som ligger längst bort och som 
används året runt. 

2.2 BYGGNADSKOSTNADER
Vid beräkningen av vägenheterna för byggnadskostnader fastställs väg-
delägarens tonkilometer enligt väganvändarens genomsnittliga perma-
nenta bruk. Uträkningen av byggnadskostnadernas vägenheter görs för 
en längre period än underhållskostnadernas vägenheter. Vid uträkningen 
av tonkilometrarna används i allmänhet vikttal enligt riktvärdena. Vikt-
talets korrigeringskoefficient används inte. Sidoavståndets korrigerings-
koefficient används endast vid byggandet av en helt ny väg. Då byggnads-
kostnadernas vägenheter räknas ut kan vägenheterna som används vara 
olika än vid uträkningen av underhållskostnadernas vägenheter. 

Uträkningen av byggnadskostnadernas vägenheter görs och fastställs 
för ett specifikt byggprojekt. En ny uträkning sker för samma vägs nästa 
större grundrenovering. Någon som senare fått vägrätt kan tvingas delta 
i kostnaderna för vägbygget enligt 40 § i lagen om enskilda vägar. Änd-
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ringarna i användningen av vägen beaktas vid uträkningen av underhål-
lets vägenheter.

Vägdelägarens andel av byggnads- och vägunderhållskostnaderna 
bestäms enligt förhållandet mellan hans/hennes egen tonkilometermängd 
och den totala tonkilometermängden för alla delägare. 

Vid uträkningen av retroaktiva byggnadskostnader amorteras vägens 
kostnader 15 år med linjära avskrivningar. Ett exempel på uträkningen av 
retroaktiva byggnadskostnader.

Vägen byggdes för 6 år sedan och 9 års kostnader har inte amorteras. 
Vägdelägarnas byggnadskostnader var då 35 000 €. Enligt vägenhetsberäk-
ningen har vägen sammanlagt 8 000 tkm vägenheter. Från vägdelägarens 
skogsområde har ett outbrutet område överlämnas och ett byggtillstånd har 
beviljats för området. Det outbruna områdets ägare blir ny vägdelägare som 
färdas längs vägen till sin bostadsfastighet. Vägsträckan är 700 meter. Den 
nya vägdelägaren har 1 100 t × 0,7 km = 770 tkm vägenheter. 

• Vägens ickeamorterade kostnader är 35 000 € × (9 år / 15 år) = 
21 000 € 

• Vägenheternas summa med den nya vägdelägaren 8 000 tkm + 
770 tkm = 8 770 tkm

• Ickeamorterade byggnadskostnadens pris/vägenhet 21 000 € / 
8 770 tkm = 2,39 €/tkm

• Den nya vägdelägarens ersättning till väglaget för byggnads-
kostnaderna 2,39 € / tkm × 770 tkm = 1 840 € 

En retroaktiv ersättning kan fastställas för byggnadskostnaderna även 
för väganvändare som använder vägen mot bruksavgift. Om väganvänd-
ningen fått tillstånd tills vidare beräknas ersättningen ut på samma sätt 
som för en vägdelägare. För tidsbunden användning av vägen räknas en 
ersättning ut för den tid då vägen används. 
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Exempel:
• För 6 år sedan kostade vägbygget 35 000 €
• Av byggnadskostnaderna har 21 000 € inte amorterats.
• Ickeamorterade byggnadskostnader på årsnivå 21 000 € / 9 år = 2 333 € 

/ år
• Vägdelägarnas vägenheters summa 8 000 tkm
• Den trafik som uppskattas använda vägen mot en bruksavgift är 1 000 

tkm i året
• Sammanlagt 9 000 tkm vägenheter inklusive tillståndspliktig trafik.
• Ickeamorterade byggnadskostnader per år/vägenhet 2 333 € / 9 000 tkm 

= 0,26 €/tkm
• Det tidsbundna tillståndet att använda vägen gäller i tre år.
• Ersättning för vägen 0,26 €/tkm × 1 000 tkm/år × 3 v = 780 € 

2.3 UNDERHÅLLSKOSTNADER 
Som grund för underhållskostnadernas fördelning av vägenheter står 
varje delägares användning av vägen. Vägdelägarens användning av 
vägen, vägenheterna, fastställs som tonkilometer. Tonkilometrarna får 
man när den totala vikten (i ton) på vägdelägarens årliga genomsnittstra-
fik multipliceras med vägsträckans längd (i kilometer). 

Ifall staten eller kommunen är vägdelägare ska deras andel av väg-
hållningen fastställas utifrån vägenheterna. Huvudregeln är att fastställa 
vägenheterna enligt verklig trafik. När staten eller kommunen hänvisar 
lätt trafik till den enskilda vägen uppskattas det högre nivåkravet som den 
lätta trafiken förutsätter utifrån tilläggskostnaderna och vägenheterna 
höjs vid behov. 

Det är även möjligt att väglaget och kommunen eller staten ingår ett 
underhållsavtal utifrån vilket vägens eller vägavsnittets väghållning helt 
eller delvis övergår till kommunens eller statens uppgift. 



14 15

Exempel:
Den enskilda vägens längd är en kilometer och invid den ligger fem bygg-
nadsplaster. Summan av byggnadsplatsernas vägenheter är 3 300 tkm. 
Vägen förenar två huvudleder för lätt trafik och kommunen har ett intresse 
av att hänvisa lätt trafik till vägen. Väghållningens kostnad har för bygg-
nadsplatsernas trafik varit 900 €/år och den avgift som uppbärs per vägenhet 
är 900 € / 3 300 tkm = 0,27 €/tkm. Den högre nivån på väghållning som den 
lätta trafiken kräver uppskattas enligt de genomsnittliga kostnaderna för 
plogning, sandning, ansvarsförsäkringen och tillsynen uppgå till 600 euro 
i året. Den lätta trafikens vägenheter är därmed 600 € / 0,27 €/tkm = 2 222 
tkm. Vägavsnittets vägenheternas summa blir 5 522 tkm.

2.4 VÄGENHETSBERÄKNINGEN I PRAKTIKEN 
Som grund för beräkningen av vägenheter över väghållningskostnaderna 
är i allmänhet vägdelägarens användning av vägen. Väghållning sköts 
för gemensam räkning, och alla vägdelägarna deltar i kostnaderna enligt 
respektive vägenheter. För vanliga vägförbättringsprojekt fördelas bygg-
nadskostnaderna allmänt enligt underhållsenheterna. Skild vägenhets-
beräkning för vanliga små förbättringar i vägen är inte nödvändigt att 
utgöra. 

Om det däremot handlar om större kostnader, t.ex att förbättra något 
enskilt vägavsnitt, att flytta vägen eller att bygga en trumma eller en bro, för-
delas väghållningskostnaderna mellan de delägare som drar nytta av detta.

Fördelningen av vägenheter kan göras med ett datorprogram eller fritt 
med någon annan metod. 

Följande saker ska framgå ur vägenhetslängden:
• Vägnyttjoenhet (fastighetens namn och beteckning)
• Typ av vägdelägare (bostadsfastighet, fritidsfastighet osv.)
• Trafikslag per fastighet och per skifte (ULA, ULV, SLV osv.)
• Antalet enheter per trafikslag (antal, ha)
• Vikttalet (t.ex. enligt kapitel 3)
• Nyttjad vägsträcka (km)
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• Korrigeringskoefficienterna (enligt vägsträcka, vikttal och 
sidoavstånd)

• Delägarens slutliga tonkilometer (vägenheterna).

Nedan följer en presentation av uträkning av vägenheter etappvis.
1.  De vägdelägarspecifika uppgifterna som behövs för beräkningen sam-

las in. För att underlätta insamlingen av uppgifterna finns blanketten 
för vägenhetsberäkningens grunduppgifter som bilaga. 

2.  I vägenhetsberäkningen antecknas följande uppgifter från blanketten 
för vägenhetsberäkningens grunduppgifter eller från andra källor:

• vägdelägarens trafikslag
• arealerna för åker- och skogsskiften
• riktgivande vikttal för trafikslagen enligt kapitel 3 samt
• det vägavsnitt i kilometer, som varje trafikslag behöver.

3.  Efter att varje vägdelägare behandlats avgör man om fördelningen 
av vägenheter kan utföras direkt enligt riktgivande vikttal eller om 
vikttalen måste justeras med korrigeringsfaktorer särskilt anpassade 
för olika vägdelägare för att få ett rättvist resultat. Vid fördelningen 
av vägenheter är det tillrådligt för väglagen att försöka använda 
korrigeringsfaktorer så lite som möjligt. Att upprätthålla fördelningen 
av vägenheter är mer arbetsamt när precisionsnivån stiger.

När vägenheterna för byggnadskostnaderna räknas ut fastställs 
användningen av vägen enligt den genomsnittliga permanenta 
användningen. Som grundvärde används riktvärdet för varje trafikslag 
och detta korrigeras med korrigeringskoefficienter endast om de är 
uppenbart permanenta. 

4.  I vägenhetsberäkningen antecknas korrigeringskoefficienterna för 
den yttre trafikens vägsträckor. De antecknas per trafikslag på basis 
av vägavsnittets längd från tabell 6. 
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Om det handlar om en s.k. genomfartsväg där tillträdestrafik är 
möjlig från båda hållen eller om vägen är mycket kort och föga trafike-
rad kan vägsträckans korrigeringskoefficient utelämnas. När det gäller 
den inre trafiken används inte i allmänhet korrigeringskoefficienter.

5.  Slutligen uppgörs en vägenhetslängd där vägdelägarnas tonkilometer 
räknas ut per trafikslag och tillsammans.

Trafikslagens tonkilometer räknas ut genom att man multiplice-
rar arealerna för åker- eller skogsskiften, riktgivande vikttal, använt 
vägavsnitt, korrigeringskoefficienten för vägsträckan och vikttalet. 

Vägdelägarens sammanlagda tonkilometer kan oförändrat använ-
das som vägenheter.

6.  Vid behov uppgörs en kontrollberäkning av maximikostnaderna (se 
närmare kap. 6). Detta görs i allmänhet när

• det förekommer stora skillnader i trafiktätheten på olika vägdelar 
eller

• det förekommer delägaransamlingar på vissa ställen längs vägen 
och vägdelägarna använder väldigt olika långa vägavsnitt.
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3 VIKTTAL

3.1 BOSTADSFASTIGHET (ULA)
Med bostadsfastighet avses en fastighet för åretruntboende och som 
befinner sig inom influensområdet för en enskild väg. På fastigheten finns 
ett småhus som dock inte är huvudbyggnad på en jordbrukslägenhet. Tra-
fiken för en bostadsfastighet utgörs av yttre trafik (ULA).

BOSTADSFASTIGHET 1 110 TON/BOSTAD

Med bostad avses ett matlag. Vid uträkningen av vikttalet antas att matlaget har 
högst två bilar. Vikttalet omfattar transport av avfall samt transport av tjänster 
(t.ex. post, bokbuss, servicebil) som är gemensamma för alla vägdelägare.

Korrigeringsfaktorerna för vikttalet för den yttre trafiken:
• Fler än två personbilar trafikerar till bostadsfastigheten + 20 %

Vikttalet för bostadsfastigheten har fastställts på basis av en persontra-
fikundersökning (stickprovsundersökning med sex års mellanrum). Enligt 
undersökningen är de tre huvudgrupperna av trafik: fritidsresor, arbets-, 
skol- och studieresor samt uppköpsresor och resor för andra ärenden.

En bostadsfastighets trafik utgörs av all regelbunden trafik till fastig-
heten. Det avgörande är inte hur många körkort eller bilar delägaren eller 
hans familj har. Det är viktigast att uppskatta den verkliga trafiken.

Fast enligt persontrafikundersökningen påverkar antalet personer i 
bostadsfastigheten samt deras livssituation antalet resor så korrigeras 
(sänks) vikttalet för bostadsfastigheten bara i undantagsfall.

Om inga byggnads- eller röjningsåtgärder utförs på en obyggd 
bostadsfastighet som är avsedd för bostadsbruk kan man använda 30 
ton/byggnadsplats som riktgivande vikttal vid fördelningen av under-
hållskostnaderna. När byggandet inleds höjs vikttalet till 1 100 ton. För att 
täcka den tyngre trafik som byggandet orsakar kan man under två på var-
andra följande år fastställa en bruksavgift som till sin storlek motsvarar 
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en vägavgift uträknad enligt bostadsfastighetens vikttal. Samma princip 
kan tillämpas på planenliga outbrutna byggnadsplatser. Vägenheterna 
bestäms för fastighetens ägare.

Fördelningen av vägens byggnadskostnader genomförs för att fördela 
engångsbyggnadskostnaderna. Samma metod tillämpas på fördelningen 
av grundförbättringskostnaderna per vägenhet. Kommande byggnads-
platser deltar i fördelningen av vägens byggnadskostnader om byggnads-
platsernas ägare eller innehavare är vägdelägare. Som vikttal används 
vikttalet för bostadsfastigheten. Om byggnadsplatserna ingår i en mer 
omfattande fastighet (t.ex. i en plansituation) kan deltagande i vägens 
byggnadskostnader ske på två olika sätt. För det första kan den fastighet 
som äger byggnadsplatserna delta i fördelningen av byggnadskostna-
derna utgående från kommande bostadsbruk. Det andra alternativet är 
att bestämma de retroaktiva byggnadskostnaderna, enligt 40 § lagen om 
enskilda vägar, i det skede då byggnadsplatserna erhåller vägrätt.

Exempel:
a) På bostadsfastigheten bor en åldring som inte har egen personbil. 

I jämförelse med de andra fastigheterna på området är regelbunden 
trafik till fastigheten betydligt mindre, bl.a. saknas pendeltrafiken och 
ärenden sköts mestadels av hemhjälpen. Åldringen har ingen bil. Vikt-
talet sänks vanligtvis inte.

Idag ordnas serviceboende för äldre oftast i hemmiljön vilket inne-
bär att assistenterna kan köra ut till fastigheten flera gånger om dagen. 
I dessa fall höjs vikttalet heller inte.

b) På bostadsfastigheten bor ett pensionerat äkta par. De använder sin egen 
personbil för resor för att uträtta ärenden samt för fritidsresor. 

Även om storleken på matlaget är mindre än det som använts i 
beräkningen av riktvärdet och ingen regelbunden arbets-, skol- eller 
studietrafik finns på området används som vikttal bostadsfastighetens 
riktgivande vikttal 1 100 ton/bostadsfastighet.
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c) I övervåningen i ett egnahemshus bor ett gammalt par. Parets pojke bor 
med sin familj i husets nedre våning. 

Fastighetens enheter fastställs enligt två ULA-trafikslag eftersom 
samma hus används av två olika matlag. Fastighetens ägare ansvarar 
för vägavgiften.

d) Fastigheten innefattar ett radhus med fyra bostäder. 
Enheterna räknas enligt bostädernas antal och en vägavgift sänds 

till fastigheten.

3.2 FRITIDSFASTIGHET (ULL)
En vanlig fritidsfastighet är närmast avsedd för sommarboende och inne-
fattar ett fritidshus och därtill hörande ekonomibyggnader. Trafiken till 
en fritidsfastighet utgörs av yttre trafik (ULL). Resorna består av bl.a. 
övergångsresor, besöksresor och resor för att uträtta ärenden. Fritidsfast-
ighetens vikttal omfattar transport av avfall samt annan trafik som hör 
till normalt fastighetsunderhåll.

Fritidsfastighetens vikttal är uppdelat i tre klasser. Klassen bestäms 
utgående från hur ofta fritidsfastigheten används. Det avgörande är inte 
hur stor fritidsbyggnaden är eller hur nära delägarens stadigvarande 
bostad den befinner sig. Det är viktigast att bedöma den verkliga trafiken 
på fritidsfastigheten. 

A. Sommarbruk 200–350–500 ton/fritidsfastighet.
Värdet på rekommendationens nedre gräns används t.ex. då fritidsfastighe-
ten är i användning endast 1–3 veckor. Den högre gränsens värde används 
då semesterfastigheten används i 4–5 veckor under sommaren samt under 
flera veckoslut vår- och hösttid. Sommarbruk förutsätter inte vinterunder-
håll av vägen. 

B. Användning året om 600–900 ton/fritidsfastighet.
Fritidsfastigheten besöks ofta och den används året runt. Värdet på rekom-
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mendationens nedre gräns används t.ex. då fritidsfastigheten används 4–5 
veckor under sommaren och nästan varje veckoslut under annan tid. Det övre 
gränsvärdet används då fritidsfastigheten används som s.k. andra bostad.

C. Obyggd 30 ton/byggnadsplats
Om man inte utför byggnads- eller röjningsåtgärder på en obyggd 
bostadsfastighet avsedd för fritidsbruk kan 30 ton/byggnadsplats 
användas som vägledande vikttal vid fördelningen av underhållskost-
naderna. Då byggandet inleds höjs vikttalet till det tonantal som fast-
ställts enligt byggnadens användning (sommarbruk/året runt). För att 
täcka den tyngre trafik som byggandet orsakar kan man två på varandra 
följande år fastställa en bruksavgift som är den samma som för fastig-
heten efter byggandet. Om fastighetens bruk beräknas med vikttalet 
750 beräknas också bruksavgiften med vikttalet 750. Samma princip 
kan tillämpas på planenliga outbrutna byggnadsplatser. Vägenheterna 
bestäms för fastighetens ägare. 

Beräkningen av vägenheterna för att fördela vägens byggnadskost-
nader görs för byggnadskostnadernas engångskostander. Samma gäller 
vid projekt för att grundrenovera vägen. Kommande byggnadsplatser 
deltar i fördelningen av vägens byggnadskostnader om byggnadsplat-
sernas ägare eller innehavare är vägdelägare. Som vikttal används 
vikttalet för bostadsfastigheten. Om byggnadsplatserna ingår i en mer 
omfattande fastighet (t.ex. i en plansituation) kan deltagande i vägens 
byggnadskostnader ske på två olika sätt. För det första kan den fastighet 
som äger byggnadsplatserna delta i fördelningen av byggnadskostna-
derna utgående från kommande fritidsbruk. Det andra alternativet är 
att bestämma de retroaktiva byggnadskostnaderna, enligt 40 § lagen 
om enskilda vägar, i det skede då byggnadsplatserna erhåller vägrätt. 

Ifall man inte vet hur ofta fritidsfastigheten är i användning, 
används vikttalet 350 ton/fritidsfastighet.

Då fastigheten omfattar separata fritidshus som självständigt 
används av olika matlag uppskattas vikttalet för trafiken enligt mat-
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lag. Å andra sidan, i fråga om ett fritidshus (med inkvarteringslokaler 
också i ekonomibyggnaderna) som släkten använder gemensamt, kan 
man som utgångspunkt hålla den huvudfördelning som baserar sig på 
användning av fritidsfastigheten och korrigera vikttalet direkt utgå-
ende från hur ofta fastigheten används och antalet personbilar.

Korrigeringsfaktorerna för vikttalet för den yttre trafiken:
• Fler än två personbilar trafikerar till fritidsfastigheten + 20 %

 
Exempel:
a)  Personen äger en gammal gård invid en enskild väg. Gårdens byggnader 

används för fastighetsboende.
För fastighetsboendet används motsvarande vikttal som för en fri-

tidsfastighet som används under sommaren eller året runt. Om bygg-
naderna inte är dugliga för boende så används vikttalet för obyggd 
byggplats, 30 ton. 

b)  Markägaren har låtit göra upp en stranddetaljplan för ett skogsskifte. 
Utifrån planen kan skogsskiftet brytas i flera fritidsfastigheter. Man färdas 
till skogsskiftet längs en enskild väg.

Så länge som fritidsfastigheter inte har sålts, bestäms vägenheterna 
för underhållskostnaderna enligt skogsskiftet. När en enskild fritidsfast-
ighet säljs blir köparen vägdelägare och för honom/henne fastslås vikttal 
beroende på hur ofta han/hon använder sin fritidsfastighet (obyggd – 
byggd). 

För grundförbättringens del upprättas separata vägenheter. Även 
om styckade fritidsfastigheter inte ännu skulle ha blivit sålda beaktas 
de i samband med grundförbättringen av vägen enligt vikttalet för den 
byggda fritidsbyggnadsplatsen. 
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c)  En familjs fritidsstuga ligger på en holme i skärgården. Dit åker man med 
båt och den förvaras i ett båtskjul vid slutet av en enskild väg. Sträckan 
från båtskjulet ut till holmen är ungefär 1,5km. 

Eftersom båtfärden är förhållandevis lång kan man anta att famil-
jen inte så ofta besöker sitt fritidshus. Då används 200 ton som vikttal.

d)  Ett par bor på sommarstugan året runt, men de har även tillgång till en 
stadslägenhet

Eftersom användningen av fritidslägenheten är en s.k. andra lägen-
het och användningen nästan motsvarar användningen av bostadsfast-
igheten är vikttalet i det fallet 900 ton. 

3.3 JORD- OCH SKOGSBRUK
Trafiken på en jordbrukslägenhet åtskiljs i driftcentrumstrafik och trafik 
som orsakas av åker- och skogsskiften. 

Om jordbrukslägenheten innefattar flera fastigheter upprättas gemen-
samma enheter för dem eller de antecknas efter varandra i listan över 
vägenheter. Utgångspunkten för uppskattning av vikttal är trots allt 
yttre trafik från ett driftscentrum samt inre trafik till olika skiften och 
fastigheter som tillhör jordbrukslägenhetens bruksenhet. Oavsett anteck-
ningarna i vägenhetsberäkningen kan endast en grundavgift påföras en 
jordbrukslägenhet som består av flera fastigheter.

Arrendatorn är inte innehavare av vägrätt. Vägenheterna bestäms alltid 
till ägaren. Ägaren och arrendatorn kan komma överens om att arrenda-
torn betalar enhetsutgifterna. För arrendeåkrars del uppskattas vikttalen 
för underhållet samt resorna enligt det egentliga bruket av vägen.

3.3.1 DRIFTSCENTRUM (ULM)
Den trafik som härrör från boendet på en jordbrukslägenhet hör till 
driftscentrumets yttre trafik (ULM).
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Boende på jordbruksgården 1 100 ton/gård
Vid uträkningen av vikttalet antas att matlaget har högst två bilar. Vikttalet 
omfattar transport av avfall samt transport av tjänster (t.ex. post, bokbuss, 
servicebil) som är gemensamma för alla vägdelägare.

Korrigeringsfaktorerna för vikttalet för den yttre trafiken:
• Fler än två personbilar trafikerar till bostaden + 20 %

Exempel:
a)  En familj äger en jordbrukslägenhet som omfattar 25 hektar skog och ett 

driftscentrum. Familjen bor vintertid i en närliggande stad och bor som-
martid ett par veckor på gården.

Eftersom jordbrukslägenhetens ägare har en fast bostad på ett annat 
ställe kan vikttalet fastställas enligt användningstätheten för fritids-
fastighet, t.ex. 350 ton. Vikttalet för skogen fastställs på normalt sätt.

b)  Åkrarna på jordbrukslägenheten har arrenderats ut för en annan jordbru-
kare: Bostadshuset används för normalt boende men för de andra byggna-
derna finns inget produktivt bruk. Den ena av makarna arbetar sporadiskt.

Vikttalet bestäms enligt normalt boende 1 100 ton/lägenhet

Mjölktransport (ULMA)

Mjölktransporterna sköts nuförtiden i allmänhet med tankbil som gårds-
vis samlar upp mjölken. En dylik trafik är både tung och regelbunden och 
inverkar därför väsentligt på vägens underhållskostnader. Trafik i form av 
mjölktransporter utgör yttre trafik till jordbrukslägenhets driftscentrum 
(ULMa). 

Man beräknar vikttalen för fördelningen av vägenheterna av bygg-
nadskostnaderna enligt hurudan tankbil som faktiskt används (t.ex. 16 
ton). Det totala antalet tonkilometer som förorsakas av mjölktransport 
fördelas i förhållande till antalet mjölktransporter mellan de mjölkprodu-
cerande lägenheterna.
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Vid fördelning av underhållskostnaderna för vägenheterna får man 
fram vikttalets övre gräns genom att använda den metod som presenteras 
i punkten för byggnadskostnaderna. Eftersom mjölktransporterna är av 
insamlingstyp och tankbilens transportkapacitet därför är överdimen-
sionerad ur den enskilda mjölkproducentens synvinkel använder man 
skälighetsprövning för att försäkra sig om att mjölktransportandelen av 
underhållskostnaderna för en enskild lägenhet inte blir oskäligt stor. Om 
vikttalet per delägare, uträknat enligt vikten på den tankbil som verkligen 
används och fördelat mellan de mjölkproducerande lägenheterna, översti-
ger det som kan anses vara rimligt, t.ex. 2 500 eller 3 000 ton vid uppsam-
ling varannan dag, kan uträkningen göras på basis av ett lättare fordon 
(t.ex. 12 ton). Uträkning av vikttalet förtydligas i följande exempel.

Mjölkmängden som produceras på lägenheten behöver vanligtvis inte 
beaktas vid uppskattning av det vikttal som orsakas av mjölktransport. I 
vissa fall kan det dock vara nödvändigt för att göra lägenheternas vikttal 
jämförbara med varandra.

Vid uträkning av den vikt på trafiken som mjölktransport föranleder 
ska principen om maximikostnader följas. Antalet tonkilometer som faller 
på en enskild mjölkproducents lott får inte vara större än vad det skulle 
vara om mjölken hämtades bara från hans/hennes lägenhet. Längden på 
mjölktransportsträckan ska ju alltid beräknas enligt kortast möjliga rutt.

Överlåtelsegånger per månad

Mjölktransport 30 15

Tankbil (24 ton) 17 280 t 8 640 t

Tankbil (20 ton) 14 400 t 7 200 t

Tankbil (16 ton) 11 520 t 5 760 t

Tankbil (12 ton) 8 640 t 4 320 t

Tabell 2. Vikten (i ton) på den årliga trafik som orsakas av mjölktransport när antalet 
upphämtningar (fram och tillbaka) varierar. Vikterna på mjölkbilen är riktgivande.
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Exempel:
Vid Saviniitty enskilda väg ligger två gårdar som specialiserar sig på mjölk-
produktion: Gård A ligger 1,4 km och gård B ligger 2,5 km från början av 
vägen. Den sammanlagda längden på mjölktransportsträckorna ä 3,9 km. 
Tankbilen hämtar mjölken från båda gårdarna varannan dag.

Vägenhetsberäkningen för byggnadskostnaderna:
Det totala antalet tonkilometer som förorsakas av mjölktransporten är 
5 760 t × 2,5 km = 14 400 tkm. 
Vikttalet per delägare är 14 400 / 3,9 km = 3 692 ton. 

Vägenhetsberäkningen för underhållskostnaderna:
Vid vägenhetsberäkningen av byggnadskostnaderna blir vikttalet per 
delägare 3 692 ton. Man anser att det är för stort i detta fall och över-
går till att använda vikten enligt ett lättare fordon. Det totala antalet 
tonkilometer som förorsakas av mjölktransporten är 4 320 t × 2,5 km = 
10 800 tkm. 
Vikttalet per delägare blir 10 800 tkm / 3,9 km = 2 769 ton. 

3.3.2 ODLING

ODLINGENS YTTRE TRAFIK (ULV)
Till sådan yttre trafik (ULV) som uppkommer p.g.a. utövande av lant-
brukaryrket och som beror på odlingsarealen räknas resor för anskaff-
ning av material mellan driftscentrumet och yttre mål, gödsel- och 
utsädestransporter samt skördetransporter. Vikttalen är beräknade 
med hänsyn till växtföljden. 

Gårdar med nötboskapsskötsel 25 ton/hektar
På gården odlas vallväxter och fodersäd för den egna boskapen. Vikttalet 
innefattar normal regelbunden trafik (lantbruksavbrytares och veterinärs 
körningar, servicekörningar osv.).
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Gårdar med spannmålsodling 25 ton/hektar
På gården odlas i huvudsak vanliga spannmåls- och oljeväxter. Till samma 
klass hör också rörflen. 

För gårdar med fjäderfäskötsel och svinuppfödning används viktta-
len för sädesgårdar.

Gårdar med odling av sockerbetor och potatis 75 ton/hektar
På gårdar med sockerbetsodling odlas i huvudsak sockerbetor. På en gård 
med potatisodling odlas också spannmål och vallväxter vid sidan om. Om 
bara en del av gårdens åkrar innefattas i ovannämnda rotväxtföljden tilläm-
pas riktvikttalet bara för detta område.

Gödseltransport, som räknas till yttre trafik, sker från ett driftscentrum 
inom vägens influensområde till en utomstående jordbrukares åkerskifte 
eller från den utomstående jordbrukarens driftscentrum till åkerskiftet 
för jordbrukaren inom influensområdet. Som vikttal kan man använda 25 
ton per transporterad last av flytande gödsel eller per nämnda åkerhektar. 

Korrigeringsfaktorerna för vikttalet för den yttre trafiken:
• Ekologisk gård –5 ... -10 %

Man antar att den yttre trafiken på gårdar med spannmålsodling och 
gårdar med nötboskap sker från driftscentrumet. Vägsträckan för den yttre 
trafiken på gårdar med sockerbets- och potatisodling beräknas enligt var 
det tillfälliga lagret finns. 

Vikttalen för den yttre trafiken har beräknats mestadels utifrån de 
transportkostnader som odling av spannmål, vall, potatis och sockerbetor 
orsakar. På gårdar med nötboskap innefattar vikttalen normal regelbun-
den trafik som anknyter till boskapsskötsel. Trafiken har uppskattats 
enligt gårdar med mjölkproduktion. Utöver trafiken som kan likställas 
med åkerhektar finns det även annan regelbunden trafik som beror på t.ex. 
gårdens specialiserade husdjursproduktion eller binäring. Dylik övrig tra-
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fik uppskattas separat som specialtrafik (se närmare punkt 3.4).
Om man inte med rimlig arbetsinsats kan reda ut de huvudsakliga 

odlingsväxterna kan man använda vikttalet för gårdar med spannmålso-
dling.

ODLINGENS INRE TRAFIK (SLV)

Odlingens inre trafik beräknas per åkerskifte. Med åkerskifte avses här ett 
område där växtodlingsarbeten genomförs enhetligt i fråga om odlings-
teknik och tajming av arbetet.

Till inre trafik på åkerskifte räknas alla normala odlingsarbetsresor 
som sker mellan driftscentrumet och åkern. Till resor räknas transport 
av gödsel och utsäde samt transport av produkten till lagerutrymmet. På 
gårdar med nötboskapsskötsel har även transport för strå räknats in, men 
transport av boskapsgödsel ska beaktas separat. 

Gårdar med nötboskapsskötsel 95 ton/hektar
På gården odlas vallväxter och fodersäd för den egna boskapen. Ensilageut-
fordring. Boskapsgödseltransport ingår inte i vikttalet. 

Gårdar med spannmålsodling 50 ton/hektar
På gården odlas i huvudsak vanliga spannmåls- och oljeväxter eller rörflen. 

Om man transporterar boskapsgödsel till åkrarna tilläggs 25 ton/
ha eller enligt antalet laster 25 ton/ last (flytande gödsel).

För gårdar med fjäderfäskötsel och svinuppfödning används viktta-
len för sädesgårdar.

Gårdar med odling av sockerbetor och potatis 100 ton/hektar
På gårdar med sockerbetsodling odlas i huvudsak sockerbetor. Omfattar 
inte transport av sockerbetsskörd. På gårdar med potatisodling odlas också 
spannmål och vallväxter vid sidan av potatis (50 %). Om bara en del av går-
dens åkrar innefattas i ovannämnda rotväxtföljden tillämpas riktvikttalet 
bara för detta område.
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Om man transporterar boskapsgödsel till åkrarna tilläggs 25 ton/
ha eller enligt antalet laster 25 ton/ last (flytande gödsel).

Icke odlad åker som sköts 15 ton/ha
Trädor och naturvårdsåkrar, slåtter en gång per år. 

Boskapsgödseltransport separat 25 ton/last av flytande gödsel
Om gödseltransporten inte har beaktats i andra sammanhang kan dess 
vikttal uppskattas enligt antalet transporterade laster. Nötboskapsgödsel 
utbreds i regel 1–2 laster/ha. På gårdar med fjäderfäskötsel och svinuppföd-
ning är mängden per hektar mindre. 

Korrigeringsfaktorerna för vikttal för inre trafik:
• Åkerskiftes areal tas vid behov i beaktande på stora (areal över 5 ha) 

skiften, korrigering –10 … –30 %
• Ekologisk gård –5 ... –10 %

Om man inte med rimlig arbetsinsats kan reda ut de huvudsakliga 
odlingsväxterna kan man använda vikttalet för gårdar med spannmålsod-
ling. Trädor som ingår i normal växtföljd är med i vikttalen för växtodling.

Om gården använder utomstående entreprenadhjälp ska den vägsträcka 
(den rutt) som entreprenörerna använt kontrolleras. I riktvikttalen för inre 
trafikresor ingår både odlingsresor och transporter. Totalvikttalet förblir 
nästan oförändrat även om de personer som utför arbetet byts ut.

En resa som har använts i inre trafik utgör den verkliga resan på vägen 
som behandlas, mellan driftscentrumet och åkerskiftet.

Exempel:
a)  Gården är i ekoproduktion och har specialiserat sig på odling av oljelin 

och kummin. Gården producerar inte själv boskapsgödsel men den skaffas 
sporadiskt av en utomstående leverantör (ungefär vart femte år).
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I ekoproduktion är växelbruk centralt, vilket betyder att bara en 
del av åkerarealen kan användas för odling av ovannämnda speci-
alväxter. Som utgångspunkt använder man vikttalet för gårdar med 
spannmålsodling som för yttre trafikens del är 25 ton/ha och för inre 
trafikens del 50 ton/ha. På grund av att skörd väger mindre och att 
gödseltransporterna är få korrigeras vikttalet genom att multipliceras 
det med koefficient 0,9 (ekorabatt).

Som yttre trafik orsakad av gödseltransport beräknas 0,2 × 25 ton/
ha = 5 ton/ha.

b)  Åkerskifte av en gård med odling av potatis är belägen vid en allmän väg. 
För att komma till gårdens kyllager använder man inte en enskild väg men 
övrig odlingstrafik använder den enskilda vägen i fråga.

I potatisodling används växtföljd där andelen potatis är ungefär 50 
%. Även om transport av potatisskörd uteblir sker övrig trafik rörande 
potatisodling och all annan trafik gällande spannmålsodling genom 
driftscentrumet.

Som vikttal i yttre trafik används vikttalet för gårdar med spann-
målsodling, dvs. 25 ton/ha. 

I fråga om inre trafik beräknas vikttalet utifrån mitten av vikttalen 
för gårdar med spannmåls- och potatisodling, dvs. 70 ton/ha. 

c)  Årligen tar en gård med spannmålsodling emot torrgödsel från en boskaps-
gård som ligger utanför den enskilda vägens influensområde ungefär 20 
laster. 

Gödseltransport anses som yttre trafik som beaktas enligt den 
vägsträcka som har färdats på vägen som ska fördelas.

Vikttal: 20 laster × 25 ton/last = 500 ton 
Fastän användningen av boskapsgödsel minskar användningen 

av gårdens gödselmedel är dess betydelse inte så stor att man skulle 
behöva sänka de riktgivande vikttalen (ULV och SLV) för gårdar med 
spannmålsodling.
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d)  En gård med nötboskapsskötsel använder sockerbetsblast som foder. 
Sockerbetornas andel av odling av ifrågavarande åkerskift är 75 %.

Sockerbetsblast ingår inte i riktvikttalet för gårdar med odling av 
sockerbetor. Skörden av blast som ska skördas är ungefär 30 ton/ha och 
motsvarar ungefär 6 laster. Vikttalet för en last uppskattas till 15 ton/
last. När växtföljden beaktas är ökningen som beror på blast 0,75 × 6 
laster × 15 ton/last = 67 ton/ha. 

Vikttalet för ett sockerbetsskifte blir 100 ton/ha + 67 ton/ha = 167 
ton/ha.

3.3.3 SKOGSTRAFIK (MEL)
Trafiken på en skogsbruksenhet beräknas per skogsskifte. Med skogsskifte 
avses skogsvårdsmässigt det enhetliga skogsområdet. Skogsskiftet kan 
bestå av flera fastigheter eller endast av en del av fastigheten/fastigheter. 
Skogens vikttal beräknas enligt skogens genomsnittliga tillväxt och den 
avverkningsmängd som erhålls. Skotsskiftets trafik omfattar trafik som 
beror på avverkning, virkestransport och skogsvårdsarbeten. Även insam-
lingen och transporten av stubbar och avverkningsavfall ingår i skogstra-
fiken. Skotstrafikens vägsträcka räknas till skogsskiftets centrum. Om 
skogsskiftet inte gränsar till den enskilda vägen räknas vägsträckan till 
det ställe varifrån färden till skogsskiftet sker.

På tvinmark och impediment kan man använda 0–1 ton/ha som vikttal 
för hela trafiken. Alternativt kan arealen för tvinmark och impediment 
lämnas bort från skogsskiftets areal. 

Skogsmarken har olika växtunderlag med olika medeltillväxter. Även 
skogsvårdsåtgärder som utförs vid olika tider påverkar den genomsnitt-
liga tillväxten. Skogstrafiken är även större vid vissa tillväxtfaser och en 
del åtgärder som utförs i skogen. Vid beräkningen av skogstrafiken bör 
man inte sträva efter allt för detaljerade uppgifter om skiftet. Därför finns 
det i beräkningarna inga orsaker att specificera de olika växtunderlagen, 
skogsvårdsmetoderna eller skogarnas åldrar. Skogarnas skillnader jäm-
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nas ut vid uträkningen av vägenheterna eftersom det oftast ligger stora 
skogsområden inom de enskilda vägarnas influensområden. För enskilda 
beräkningar används samma vikttal för alla skogsmarkshektar. 

Område Medeltillväxt 
m3/ha/år 

skogsmark

Avverknings-
mängd m3/ha/
år skogsmark

Skogsbruksen-
hetens hela tra-
fik MeL ton/ha

I    Södra Finland 7,0 5,5 14

II   Västra Finland 5,7 4,0 11

III Södra 
Österbotten

5,0 3,5 10

IV Norra Österbotten 
Kajanaland

3,2 2,5 7

V   Norra Finland 

Va, Södra Lappland 3,0 2,0 5

Vb, Mellersta 
Lappland

2,2 1,5 4

Vc  Norra Lappland 1,0 0,5 2

Tabell 3. Vikttalen (ton/hektar) för skogsskiftets trafik. Områdena presenteras på 
kartbilaga 1. Områdesindelningen baserar sig på genomsnittlig avverkningsmöjlighet. Källa, 
medeltillväxt och avverkningsmängd: Metsätilastollinen vuosikirja 2008 – Skogsstatistisk 
årsbok och Skogscentralen Skogskultur 1995.
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3.4 NÄRINGSIDKARE OCH ANDRA SPECIALANVÄNDARE
Med specialtrafik (EL) avses all trafik som avviker från trafik föranledd av 
normalt boende och jord- och skogsbruk samt trafik föranledd av särskild 
företagsverksamhet. 

Vikten på årlig trafik angående specialtrafik beräknas genom att mul-
tiplicera med varandra

• antalet årliga resor (tur och retur räknas båda separat) och
• den genomsnittliga totalvikten för det fordon som används i ifrågava-

rande trafik (fordon + last).

Den årliga trafiken som har beräknats på detta sätt är i och för sig jäm-
förbar med övriga riktgivande vikttal som presenterats i denna handbok. 

Tabell 4 visar några exempel på vikten på fordon i specialtrafiken. 
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Fordonstyp Tomvikt,
ton

Maximal totalvikt 
ton

Personbil, i medeltal 1*

Paketbil, i medeltal 2

Bussar

- med 2 axlar 10** 19**

- med 3 axlar 12 28

Lastbilar

- med 2 axlar 10** 18**

- med 3 axlar 12 28

- med 4 axlar 15 35

- med 5 axlar 17 42

Tunga fordonskombinationer

- med 4 axlar 16 36

- med 5 axlar 18 44

- med 6 axlar 19 53

- med 7 axlar 20 60

- med 8 axlar 21 68

- med 9 axlar 22 76

Traktor + släpvagn 5 15

*) Bruttovikten på en personbil (1 ton) har använts vid beräkningen av riktvikttalen. 
Även om den är mindre än personbilars verkliga medelvikt beskriver den personbilens 
slitage i förhållande till tyngre fordon.
**) Bussar och lastbilar kan även väga under 10 ton.

Tabell 4. Vikten på de viktigaste fordonstyperna för uppskattning av specialtrafik. Källa 
för buss och lastbils del: Förordning om användning av fordon på väg 4.12.1992/1257, 
ändringsförordning 26.1.2017/47
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TRAFIK MED ANLEDNING AV FÖRETAGSVERKSAMHET
• affärsföretag: bank, post, butik, barberare o.dyl.
• handelsträdgård
• simstrand
• golfbana
• båthamn
• industrianläggning
• grustäkt eller plats för tagande av annat jordmaterial
• torvutvinningsyta
• turistattraktion
• skjutbana
• jaktstuga
• företagens fritidsområden
• slalombacke

o.s.v.

Exempel:
a)  En golfbana har 300 medlemmar. Dessa gör i medeltal 30 resor per 

dag 120 dagar i året. Vikttalet blir: 2 (tur och retur) × 30 ggr/dag × 
120 ggr/år × 1 ton = 7 200 ton/år

b)  Från ett grustag i anslutning till lantbrukslägenhet kör man ungefär 
300 löskubikmeter (lm³) i året. En löskubikmeter grus väger ca 1,6 
ton. För transporten används en fyraxlad lastbil med en lastkapacitet 
på 20 ton, tomvikt på 15 ton och totalvikt på 35 ton.
Grusets vikt: 300 lm³ × 1,6 ton = 480 ton
Fulla lass: 480 ton/20 ton = 24 st.
Total transportvikt: 24 × 32 ton + 24 × 15 ton = 1 200 ton/år

c)  Gårdens husbonde gör ved för försäljning från avverkningsavfallet 
och gallringsavverkningen i sin närskog. Han säljer årligen cirka 100 
löskubikmeter ved. Husbonden transporterar största delen av veden 
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till kunderna med paketbil och släpkärra (lasset är cirka 3 löskubik-
meter).

Skogstrafikens enhet räknas som normalt. Virkesmängden som blir 
ved ingår i skogens inre och yttre trafik och fördelas jämnt under hela 
trädets omloppstid. I det här fallet gör förädlingen av virket till ved dock 
att avverkningen koncentreras till vissa perioder och att transportmäng-
derna ökar under den perioden. En ökad virkestransport kan anses var 
specialtrafik men lassens vikter behöver inte utvärderas. 

Bilens totala vikt: 2,5 ton.
Lass: 100 lm3 / 3 lm3 = 33 st.
Vikt som beror på transporterna: 2 (tur och retur) × 33 × 2,5 ton  
= 165 ton/år

TRAFIK PÅ NATURSKYDDSOMRÅDE
Med naturskyddsområde avses ett område som förvärvats för naturskydds-
ändamål. Grundenheterna fastställs som specialtrafik och den baserar sig 
på besöks- och servicetrafik som riktar sig mot området. För att kunna 
fastställa enheter för underhållet indelas skyddsområdena i tre klasser 
enligt hur ofta de besöks:

• nationalparksnivå (mängder av besökare)
• områden med obetydlig besökstrafik
• icke-trafikerade områden.

De flesta av dessa olika områden hör till nätverket Natura 2000. Om 
samma skyddsområde omfattar flera fastigheter upprättas gemensamma 
enheter för dem.

Utmärkande för nationalparksområde är guidningspersonal, undervi-
sande material, minst måttlig serviceutrustning och en broschyr över 
området. Besökarna på ett dylikt område kan uppgå till flera tiotals tusen 
personer i året. Huvudregeln på nationalparksnivå är att man strävar efter 
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att sköta trafikförbindelsen genom att på området anlägga en allmän väg. 
Om man ändå blir tvungen att använda enskild väg och antalet besökare 
inte är känt ska man från fall till fall komma överens med väglaget beträf-
fande underhållet. Man kan t.ex. avtala om underhållsskyldighet för en 
viss vägsträcka.

Obetydligt trafikerade områden kan identifieras genom den ringa servi-
ceutrustningen som bl.a. består av fågeltorn, plats för uppgörande av eld, 
avfallsservice, ilandtagningsplats och parkeringsplats. Vägenheterna för 
dylika områden fastställs på basis av trafikens storlek och kvalitet. Trafiken 
uppkommer genom besök, underhåll och övervakning. Antalet besökare 
växlar mellan några hundra och några tusen per år. I närheten av turistatt-
raktioner kan också områden med lite serviceutrustning ha stora mängder 
besökare, varvid det är skäl att klassificera området som nationalpark. Man 
kan höra sig för hos Forststyrelsen om dess kartläggningar av besökare.

Icke-trafikerade naturskyddsområden är sådana som naturskyddsområ-
dets innehavare (oftast Forststyrelsen eller ägare av fredat, privat natur-
skyddsområde genom beslut av ELY-centralen) inte särskilt för fram som 
besöksmål.

Dylika icke-trafikerade områden hör bl.a. till olika skyddsprogram 
(lundar, gammal skog, stränder, fågelvatten, åsar), till skyddsplaner för 
utrotningshotade arter (t.ex. kungsörn, vitryggig hackspett, Saimenvi-
kare) eller för naturtyper (värdefulla kulturlandskap) eller till fastställda 
planer för naturskydd (t.ex. utmärkta med SL på kartan). 

På sådana områden som räknas till icke-trafikerade naturskyddsom-
råden ger innehavaren eller ägaren inte upphov till regelbunden trafik. 
Till naturskyddsområdesinnehavarens (närmast Forststyrelsen) kund 
eller gäst räknas inte bärplockare, svampplockare, fågelskådare, paddlare 
eller andra liknande personer, som rör sig med stöd av allemansrätten 
eller kommuninnevånare, som jagar med stöd av den fria jakträtten (Norra 
Finland). Övervaknings- och planeringsresor företas inte ens varje år till 
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dessa områden. I vägenhetslängden kan ändå 1–2 personbilsbesök per år 
stå som grund. 

Annat att observera vid indelning i enheter. På många naturskyddsom-
råden utför man också sporadiska åtgärder (t.ex. avverkning, avbränning, 
uppdämning av kärrdiken), som hör samman med naturskydd och rekon-
struktion, bibehållet värde på landskapet eller forskning. Trafik som här-
med uppkommer anses vara av engångskaraktär och beaktas i form av 
t.ex. bruksavgift eller genom att skyddsområdets innehavare ser till att 
vägen sätts i skick omedelbart efter att arbetet utförts.

Den trafik som hänför sig till forskningsverksamheten (t.ex. provin-
samling, uppföljning av provyta) kan beaktas antingen i form av grunden-
heter eller som bruksavgifter. 

På områden som är föremål för strandskyddsprogram ska den framtida 
användningen av byggnader och tomter kontrolleras. Eftersom staten 
införskaffar tomter i huvudsak för naturskyddsändamål och inte för skogs-
bruk eller utflyktsändamål ska man iaktta förändringen av användnings-
ändamålet när det gäller byggnader och tomter och indelningen i enheter 
ska justeras enligt det verkliga användningsändamålet. 

Beaktande av skyddsområden i privat ägo. Skyddet omfattar även områden 
som inte ägs av staten. Sådana här skyddade områden är till exempel områ-
den skyddade genom planbestämmelser eller genom avtal om miljöstöd. 
Avtalet om miljöstöd görs för 10 år åt gången och gäller skogsmark. Det går 
oftast ingen specialtrafik till skyddade områden i privat ägo och områdena 
kan inte användas enligt deras normala användningssyfte. I de här fallen 
lämnas de skyddade områdenas arealer bort från vägenhetsberäkningen. 

För fördelningen av byggnadskostnaderna ska man från fall till fall bestämma 
karaktären (punkt 2.2) på användningen av vägen till naturskyddsområdet. 
Utgångspunkten kan vara specialanvändning (som för underhållskostnader) 
om områdets användningsändamål inte kan anses vara skogsbruk.
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Exempel:
Området Karhuvaara utgör en del i programmet för fredning av gam-
mal skog. Inom området finns dessutom myrskyddsområden. En del av 
området har anskaffats till staten som naturskyddsområde. Området 
ligger i närheten av en tätort. Naturstigen på området har presenterats 
på Internet bl.a. på kommunens webbplats. Skolorna i tätorten använ-
der området för undervisning. 

Besökarantalet uppskattas till 2 000 personer per år. Av dessa per-
soner är ändå hälften skolelever, som tar sig fram med cykel. När man 
beaktar servicetrafiken beräknas antalet bilresor uppgå till 500 resor 
per år. Vägenheterna bestäms för Forststyrelsen. Vikttalet blir 2 × 500 
× 1 ton = 1 000 ton/år.

EXTRA OCH REGELBUNDEN TRAFIK, SOM ORSAKAS AV 
JORD- OCH SKOGSBRUK OCH SOM INTE RÄKNAS TILL 
NORMAL INRE ELLER YTTRE TRAFIK FÖR ODLING

• slakttransporter (t.ex. gårdar med köttproduktion, broileruppfödning)
• fodertransporter (t.ex. gårdar med nötboskap och svin)
• transporter av torrströ (torv m.m.)
• extra oljetransporter för uppvärmning
• kundtrafik till gårdar med direktförsäljning, gårdsturism, vintillverk-

ning, jordgubbsodling m.m.
• all trafik som avviker från person- eller lastbilstrafik till gård med 

normal odling

Exempel:
a)   Regelbundna foder- och slakttransporter till gårdar med svin och 

fjäderfä fastställs enligt den genomsnittliga storleken på lasten och 
antalet transporter. På gårdar med nötboskap kan ett mindre antal 
fodertransporter anses ingå i vikttalet för yttre trafik såsom spora-
diska slakttransporter.



39

b)  På gårdar med jordgubbsodling ökar trafiken genom att plockare, 
kunder och grossister besöker gården. Kundtrafiken uppskattas enligt 
den genomsnittliga kundmängden.

c)  Tre gårdar vid en enskild väg producerar ekologiska ägg och därifrån 
hämtar en uppsamlingsbil äggen en gång i veckan. Transportens 
årliga trafikvikt är 2 500 ton/år och den totala tonkilometermängden 
1,3 km × 2 500 ton/år= 3 250 tkm/år 

Vikttalet per vägdelägare blir 3 250 tkm/år/ 2,4 km = 1 354 ton/år.

Slutresultatet blir:

Vägdelägare Transportsträcka (km)

Gård A 0,2

Gård B 0,9

Gård C 1,3

totalt 2,4

Vägdelägare Transportsträcka (km) Vikttal (ton) Resultat

Gård A 0,2 1 354 271

Gård B 0,9 1 354 1 219

Gård C 1,3 1 354 1 760

totalt 2,4 3 250
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ÖVRIG SPECIALTRAFIK

• årlig sommarfest el.dyl. 
• vårdhem och daghem
• avloppsreningsverk m.m. servicebyggnader
• jakt- och fiskerätt
• travträning, ridning

o.s.v.

När jakt och fiske sker på hyrda områden fastställs vägenheterna för 
uthyraren enligt en bedömning av den verkliga trafiken. När trafiken till 
en enskild väg som orsakas av jakt är tillfällig (t.ex. älgjakt) kan denna 
trafik anses ingå i trafiken som orsakas av skogsbruk.

Allemansrätten betyder att man tillfälligt får gå till fots, skida och 
rida på annans mark, också på en enskild väg, bara man inte stör eller 
förorsakar skada eller olägenhet. Regelbunden, yrkesmässig ridträning 
och idkande av travsport ska beaktas vid beräkning av vägenheterna.

Travhästträning sliter på vägen. Ju intensivare träning desto mera 
märks det på vägens kondition. Antalet hästar, hur ofta och på vilket sätt 
vägen används samt vägsträckan ska beaktas när man fastställer vägen-
heterna. Belastningen för en sedvanlig travträning uppskattas vara 225 
ton/travhäst/km. Vikttalet innefattar tur och retur.

Den genomsnittliga väganvändningen baserar sig på en uppskattning 
där hästarna körs/rids längs vägen varannan dag.

Beroende på träningstypen kan vikttalet enligt övervägande korrige-
ras:

• Väganvändningen är livligare än i genomsnitt eller om förhållandena 
är avvikande på annat sätt, korrigeringskoefficient  +10 ... 50 %

• Väganvändningen är lättare än i genomsnitt eller sker endast under-
delar av året, eller också körs eller rids en del av hästarna endast 
sällan längs vägen      –10 ... –40 %

• Vägen används sporadiskt     –50 ... –80 %



41

Den belastning ridning medför kan uppskattas till hälften av den 
belastning travträningen åstadkommer, d.v.s. vikttalets riktvärde är 110 
ton/häst/km. Vikttalet innefattar tur och retur.

Närmare anvisningar om bruksavgifterna för travträning och ridning 
finns i den avtalsrekommendation som Centralförbundet för lant- och 
skogsbruksproducenter m.fl. skapat 2016. Länk till avtalet om hästrutter 
2016: http://www.tieyhdistys.fi

Läs också om travträning och ridning i punkt 4.3 Bruksavgift bör 
bestämmas för specialanvändning.

Exempel:
a)  Ett häststall är en delägare i en enskild väg. Stallet har 3 travhästar 

som tränas på den enskilda vägen. Den enkelriktade sträckan som 
används för träningen är 1,2 km. Träningstrafikens årliga vikt 225 t/
häst × 3 hästar × 1,2 km = 810 tkm/år.

b)  Travhästarna transporteras till travbanan en gång i veckan med en 
liten lastbil vars massa är 7 t. Från stallet åker man 0,8 km längs den 
enskilda vägen ut till landsvägen. Sträckan beaktas i båda riktning-
arna. Trafikvikten som orsakas av transporten av travhästarna 2 × 7 t 
× 0,8 km × 52 gånger/år = 582 tkm/år

http://www.tieyhdistys.fi
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4 BRUKSAVGIFTER
Vägdelägarens vägenheter fastställs enligt hans fastighet och den trafik 
som krävs för dess användning. Emellertid kan användningen av någon 
vägdelägares fastighet ändras t.ex. om vägdelägaren från sin fastighet 
börjar sälja sten eller matjord, vilket oftast förorsakar en betydande men 
endast tillfällig ökning av tunga transporter på vägen. En dylik tillfällig 
förändring i trafiken för delägaren och det härmed ökade behovet av väg-
underhåll, som inte kunde ta i betraktande när vägenheterna fastställdes, 
kan man nu beakta genom att för delägaren fastställa en bruksavgift, som 
gäller under transportperioden och som motsvarar väganvändningen.

I samband med inlösningar, som kan gälla t.ex. kraftöverföringslin-
jer eller vattendragsregleringar inlöses särskilda nyttjanderätter eller så 
begränsas markägarens rätt till användning av sin egen fastighet. Inlö-
sarens rätt stiftas genom att man särskilt i inlösningsbeslutet namnger 
enskilda vägar, som han har rätt att använda. På så sätt blir innehavaren 
av inlösningsrätten vägdelägare. Trafiken på dylika nyttjanderättsenheter 
kan beroende på situationen vara mycket liten och sporadisk. I sådana 
fall är det mest ändamålsenligt att i stället för vägavgifter av delägaren 
uppbära bruksavgift i förhållande till transporterna.

I enlighet med 39 § lagen om enskilda vägar kan man för underhål-
let av en skogsväg i stället för vägavgifter ta ut bruksavgifter hos dem 
som använt vägen utifrån användningens omfattning. Grunderna för hur 
bruksavgifterna bestäms ska samtidigt fastställas med beaktande av den 
inverkan särskild användning av vägen har på underhållskostnaderna. 
Bruksavgiften ska debiteras efter att transporten inträffat och ska betalas 
vid den tid som utses.

I 38 § lagen om enskilda vägar stadgas att den som enligt 28 § 3 
mom. tillfälligt använder en väg för detta ska betala ersättning i form av 
bruksavgift. Avgiften bestäms enligt vad som är rimligt när man beaktar 
den vägavgift som en delägare betalar för motsvarande väganvändning 
och den specifika ökningen i vägunderhållskostnaderna som eventuellt 
uppkommer.
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Den som använder en väg mot bruksavgift ska utan dröjsmål efter 
transporten eller annan användning till den enskilda vägens förvaltning 
eller syssloman avge en utredning om hur mycket som transporterats, 
på vilket sätt det skett och hur länge det har tagit eller en utredning om 
annan användning av vägen. Om ingen sådan utredning inlämnas kan 
uppskattad bruksavgift debiteras. Vid uppskattningen används fordons-
massorna i tabell 4.

4.1 BRUKSAVGIFT FÖR GRUSTRANSPORT
Om en vägdelägare regelbundet säljer och fraktar grus från sitt område 
ska grustransporterna beaktas i hans vägenheter. Är grustransporterna 
däremot tillfälliga kan man förutom vägenheterna fastställa en bruksav-
gift för vägdelägaren på basis av transporterna. Om grustaget är uthyrt 
och transporterna sköts av ett grusföretag eller ett åkeri kan man fast-
ställa bruksavgift för den som sköter transporterna. Man kan räkna ut 
tonkilometer och prissätta antalet när man känner till den totala kubik-
metermängden och transportsträckan.

Exempel:
1 000 lm3 grus körs från fastigheten vare år. En löskubikmeter grus väger ca 
1,6 ton. Körsträckan är 1,8 km. Transportfordonet en treaxlad lastbil med 
totalvikten 28 ton utan släpvagn och med ett lastutrymme på 16 ton och 
tomvikten 12 ton.
Grusets vikt: 1 000 lm3 × 1,6 t = 1 600 t 
Fulla lass: 1 600 t/16 t = 100 st.
Total transportvikt: 100 /år × 28 t + 100 /år × 12 t = 4 000 t/år
Antalet tonkilometer blir 4 000 ton/år × 1,8 km = 7 200 tkm/år.

Man får fram bruksavgiften genom att multiplicera antalet tonkilome-
ter med det tonkilometerpris som vägnämnden uppbär.
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4.2 BRUKSAVGIFT FÖR MJÖLKBIL
Om vägdelägarna är mjölkproducenter beaktar man i deras vägenheter 
den belastning som mjölktransporterna ger upphov till. Om det inte finns 
mjölkproducenter men mjölkbilen använder vägen t.ex. som genväg kan 
man uppbära bruksavgift av mejeriet eller av transportföretaget. Den 
verkliga fordonsvikten och lastens vikt samt körsträckorna används som 
grund för uträkning av bruksavgiften.

Exempel: 
En mjölkbil med totalvikten 20 ton kör varannan dag längs en 3 km lång enskild 
väg och använder den därmed som genväg. Bilen gör returresan en annan väg. 
Vid vägen finns inga mjölkgårdar och bilen återvänder en annan väg.

Antalet tonkilometer är 20 ton × 3 km × 180 ggr/år =10 800 tkm/år. 
Man får fram bruksavgiften genom att multiplicera antalet tonkilome-
ter med det tonkilometerpris som vägnämnden uppbär.

4.3 BRUKSAVGIFT FÖR SPECIALANVÄNDNING
Bruksavgifter för trafik som förorsakas av båtplats, badstrand, jaktsäll-
skaps jaktstugor eller enbart av jakt ska baseras på bedömning av den 
verkliga trafiken. 

Exempel:
a)  En förening har en båtplats med parkeringsområde vid en enskild väg. Inga 

byggnader finns på området. Trafik förekommer både sommar och vinter. 
Vägsträckan är 2,3 km.

Eftersom föreningen inte gett några uppgifter om bruket av båtplat-
sen bestäms bruksavgiften genom uppskattning. Det uppskattas att 
under sommartid kör 4 bilar på vardagarna och 10 bilar under vecko-
slutet till området. Vintertrafiken bedöms vara lägre, pilkare under 
vardagar 2 bilar och under veckosluten 5 bilar. Vintern anses vara 5 
månader lång. Mängden bilar under en sommarvecka är 40 stycken 
och under en vintervecka 20 stycken. Den årliga totala trafiken blir 
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30 veckor × 40 bilar + 22 veckor × 20 bilar = 1 640 bilar/år. Man kan 
anta att medelvikten för en bil är 1 ton. Eftersom bilarna kör både fram 
och tillbaka ska antalet tonkilometer multipliceras med 2. Den totala 
trafikbelastningen som förorsakas av båtplatsen blir 2 × 1 640 bilar/år 
× 1 t × 2,3 km = 7 544 tkm/år. 

Man får fram bruksavgiften genom att multiplicera antalet tonkilo-
meter med det tonkilometerpris som vägnämnden uppbär.

b)  Ett älgjaktlag använder en enskild väg för sina resor i samband med jakt 
på älg och hjort. Man jagar 12 veckoslut (24 dagar), med sammanlagt 10 
bilar. Den enskilda väg som älgjaktlaget använder är 3,5 km lång.

Den årliga totala trafikmängden är 24 × 10 bilar = 240 bilar. Den 
använda medelvikten för en bil är 1 ton. Eftersom bilarna kör både fram 
och tillbaka ska antalet tonkilometer multipliceras med 2. Den totala 
trafikbelastningen som älgjaktlaget förorsakar blir: 

2 × 240 bilar/år × 1 ton × 3,5 km = 1 680 tkm/år.
Man får fram bruksavgiften genom att multiplicera antalet tonkilo-

meter med det tonkilometerpris som vägnämnden uppbär.

c)  Man kan bestämma att ägaren till ett ridstall ska betala avgift för använd-
ningen av vägen om han/hon inte är delägare i den enskilda vägen men 
ändå regelbundet använder den för ridning. 

Som utgångspunkt kan man använda vikttalet för ridning (anvis-
ning för specialtrafik, punkt 3.4) 110 ton/häst/km, varav man härleder 
bruksavgiften utgående från ifrågavarande vägs tonkilometerpris. 
Summan täcker endast hästtrafiken. Sådan fordonstrafik som indirekt 
orsakas av hästarna, så som fodertransporter, hästtransporter, kundtra-
fik och servicetrafik, ska särskilt värderas när bruksavgiften bestäms. 

4.4 BRUKSAVGIFT FÖR DISTRIBUTIONSBOLAG
En arbetsgrupp, bestående av representanter för Jord- och skogsbruks-
producenternas Centralförbund r.f., Svenska lantbruksproducenternas 
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Centralförbund SLC r.f., Fingrid Oyj och Suomen Tieyhdistys ry, har utrett 
grunderna för hur man ersätter användningen av enskilda vägar vid 
underhåll av kraftledningarna (minst 110 kV). 

Som grund för bruksavgiften utreddes mängden normalt servicearbete 
och samt konditionsgränsningar och röjningar i områdena kring kraftlin-
jerna under en period på 10 år. Skicket kontrolleras vartannat år. Under-
hållsröjningar sker med 5–7 års mellanrum. Dessutom utför man spora-
diska granskningar och reparationer. Person- och terrängbilar används. 
Vid reparationsbesök används ibland också lastbilar.

Bruksavgiften erläggs per vägkilometer och för tio år i gången. Avgiften 
innefattar användningen av vägen fram och tillbaka. Därutöver indelas de 
enskilda vägarna i fyra grupper med tanke på underhållet av kraftlinjerna. 

• Med en tillfällig hjälpväg avses en väg som inte används regelbundet 
men kan användas i undantagsfall. Den rekommenderade bruksavgiften 
är 15 €/km/10 år.

• En regelbundet använd normal serviceväg möjliggör underhållet av 
1–4 stolpar. Den rekommenderade bruksavgiften är 30 €/km/10 år.

• En regelbundet använd betydande serviceväg möjliggör underhållet 
av 5–8 stolpar. Den rekommenderade bruksavgiften är 40 €/km/10 år.

• En betydande stamväg möjliggör underhållet av mer än 8 stolpar 
eller fungerar som stamväg för de servicevägar (avtag) som leder till 
stolparna. Den rekommenderade bruksavgiften är 50 €/km/10 år.

Oberoende av bruksavgiftsberäkningen betalas minst 30 €/10 år för 
varje väg som används.

I specialfall kan man avvika från denna rekommendation på gemen-
samt avtal. När det gäller reparationer som är större än vanligt eller 
kraftledningsprojekt kommer man överens om väganvändningen separat. 

Skador som belastningen har orsakat vägen ersätts separat eller vägen 
repareras åtminstone till förutvarande skick.
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5 KORRIGERINGSKOEFFICIENTER

5.1 KORRIGERING AV SIDOAVSTÅNDET
När byggnadskostnaderna för en skogsväg ska fördelas, kan man beakta 
skogsskiftets läge i vinkelrätt förhållande till vägen med hjälp av den s.k. 
korrigeringskoefficienten för sidoavståndet. 

Med sidoavstånd avses längden på den lunningssträcka, som beräknas 
börja vid kanten av skogsvägen och sluta i centrum av skogsskiftet. Man 
bör beakta sidoavståndet också i de fall då markägaren själv har byggt en 
sidogren och samtidigt breddat vägens influensområde. 

Användningen av koefficient och antalet korrigeringar ska avvägas 
från fall till fall. I tabell 5 presenteras korrigeringskoefficienterna för 
sidoavstånden som har räknats ut 2014 enlig Metlas uppgifter från 2007 
om trädbeståndets avverkningskostnader. 

GRUNDFÖRBÄTTRING AV SKOGSVÄGAR

Då skogsvägens influensområde har utvidgats till exempel på grund av 
en ny stickväg som en skogsägare byggt kan skogstrafiken som kommer 
utifrån influensområdet för väglagets väg beaktas efter nedsättning. Kor-
rigeringen som riktas mot en sådan här skogsareal övervägs från fall till 
fall. Utgångspunkten kan till exempel vara den lägsta korrigeringskoeffi-
cienten i tabell 5.

Vid grundförbättring av skogsvägar kan en väganvändare som tillhör 
väglaget (t.ex. trafikslagen ULA, ULL) få lägre fördelar än de fördelar som 

Sidoavstånd, km

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Korrigerings-
koefficient

1,00 0,96 0,92 0,88 0,85  0,80 0,76 0,72 0,68

Tabell 5. Sidoavståndets korrigeringskoefficient vid skogstrafiken (uträknad enligt 
publikationen Korjureiden ja korjuuketjun simulointi ainespuun korjuussa, Metlan 
työraportteja 48 / 2007).
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grundförbättringen ger skogstransporterna. I sådana här fall ska viktta-
len som används vid vägenhetsberäkningen övervägas från fall till fall 
och motiveringarna föras in i till exempel väglagets protokoll. Det bör 
observeras att korrigeringskoefficienterna i tabell 5 endast baserar sig på 
skogstransportsträckans helhetseffekter och inte är avsedda för att korri-
gera vägenheterna för andra trafikslag.

5.2 VÄGSTRÄCKANS KORRIGERINGSKOEFFICIENT
Användningen av en korrigeringskoefficient för sträckan grundar sig 
på utredningsresultat, som visar att kostnaderna för väghållningen inte 
växer i samma proportion som sträckans längd, utan långsammare. Detta 
beror å sin sida på att det i väghållningen ingår vissa kostnader, som helt 
eller delvis inte är beroende av vägens längd. Genom att använda sig av 
korrigeringskoefficienten för sträckan kan den nytta man får av att utvidga 
vägprojektet fördelas jämnare mellan vägdelägarna.

Sträckans korrigeringskoefficienter bestäms särskilt för varje trafik-
slag enligt det vägavsnitt som används. Med koefficienten rättar man bara 
till vikttalen för den yttre trafiken.

Sträckans korrigeringskoefficient utelämnas om den väg som undergår 
fördelning är en s.k. genomfartsväg där trafiken går i båda riktningarna. 
Efter övervägande kan korrigeringskoefficienten utelämnas då vägen är 
mycket kort och svagt trafikerad.

Vägsträck-
ans relativa 
längd 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Koefficient e 1,58 1,38 1,27 1,20 1,15 1,11 1,07 1,05 1,02 1,00

Tabell 6. Korrigeringskoefficienten för olika vägsträckor
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Korrigeringskoefficienten beräknas enligt följande formel:

e =
 L × l 0,8 

=(   L )
0,2

l × L0,8       l

Med vägavsnittets relativa längd avser man längden på den vägsträcka 
som ska uppmätas i förhållande till vägens totala längd. Den relativa 
längden fås genom att dividera vägavsnittets längd med längden på hela 
vägen.

Exempel:
Den vägsträcka som en vägdelägare använder är 1,4 km lång. Hela den 
väg som ska fördelas är 2,3 km. Vägsträckans relativa längd blir således 
1,4 km / 2,3 km = 0,6 och sträckans korrigeringskoefficient blir 1,11.

där 
e = sträckans korrigeringskoefficient
L = hela vägen, km
l = vägavsnittet, km
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6 GRANSKNING AV MAXIMIKOSTNAD

Vid fördelningen av byggnads- och underhållskostnader följer man den 
s.k. principen om maximikostnad.

Principen om maximikostnad betyder vid byggnadskostnaderna för 
vägenhetslängden att ingen vägdelägares andel av byggnadskostnaderna 
kan bli större än vad den hade varit enligt någon annan genomförbar, 
mera förmånlig lösning.

Med principen om maximikostnad vid vägenhetslängdens under-
hållskostnader avses att ingen vägdelägares skyldighet till vägunderhåll 
får överskrida den s.k. maximikostnaden. Denna kostnad påförs en deläg-
are om enbart den vägsträcka (t.ex. 0–1,4 km) som han behöver skulle höra 
till vägen och om denna vägsträcka skulle utnyttjas endast av de delägare, 
vars trafikbehov fullständigt skulle fyllas med denna sträcka. Med andra 
ord kan en utvidgning av vägen inte öka vägunderhållskostnaderna för 
de delägare som behöver en kortare vägsträcka. Däremot kan den minska 
kostnaderna. En ökad väghållningsbelastning bör emellertid accepteras 
om den medför att vägens kvalitet eller användbarhet förbättras.

En kontrollberäkning av maximikostnaderna görs inte ofta i praktiken. 
Den är ändå viktig bl.a. när

• det förekommer stora skillnader i trafiktätheten inom olika vägavsnitt 
eller

• det förekommer delägaransamlingar på vissa ställen längs vägen och 
vägdelägarna använder väldigt olika långa vägavsnitt. 

Granskning av maximikostnad utmynnar inte i alla fall i ett rättvist 
slutresultat. Särskilt ska man beakta följande fall:

• På flerförgrenade vägar kan det vara svårt att göra upp maximikost-
nadsberäkningen. Det bör övervägas om enheter över huvudtaget ska 
korrigerar på grund av beräkningen. Maximikostnadsberäkningen 
kan man låta bli i vissa fall.

• Ifall det finns märkbart med specialtrafik på vägen rekommenderas 



51

det inte att korrigera vägenhetslängden på basis av granskningen av 
maximikostnad. I dylika fall kan korrigeringen göras utgående från 
skälighetsprövning.

Kontrollberäkningen görs för alla vägavsnitt. Det första vägavsnittet 
blir det avsnitt vid vägens början som vägdelägarna närmast vägskälet 
behöver. Nästa vägavsnitt blir återigen det vägavsnitt som startar vid 
vägens början och som närmast följande delägare använder o.s.v.

Därefter räknar man ut hur många procent den kumulativa summan av 
tonkilometerantalet beräknat per vägavsnitt som utgör hela vägens ton-
kilometersumma. Det uträknade procenttalet visar ifrågavarande vägav-
snitts s.k. relativa väganvändning, som i tabell 7 jämförs med värdet för 
motsvarande vägavsnitt. Ifall den relativa användningen är högst lika stor 
som värdet man får ur tabellen har den relativa maximikostnaden inte 
överskridits. Är däremot den relativa användningen klart större än det 
värde tabellen visar ska tonkilometerantalet för ifrågavarande vägsträcka 
minskas.

Den relativa maximikostnaden beräknas med formeln: 

d = 100×(   l  )0,8

L

där
d = den relativa maximikostnaden, %
l = vägavsnittet, km
L = hela vägen, km

Vägsträck-
ans relativa 
längd 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Koefficient 
d, %

16 28 38 48 57 66 75 84 92 100

Tabell 7. Den relativa maximikostnaden
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ETT EXEMPEL PÅ KALKYLERINGEN AV 
MAXIMIKOSTNADSGRANSKNINGEN:
Den kumulativa summan av vägdelägarnas tonkilometer beräknas från 
vägens början per vägavsnitt. Antalet tonkilometer för trafikslagen gäl-
lande den inre trafiken räknas till trafik på vägsträckan för när den inre 
trafiken i sin helhet sker på ifrågavarande vägavsnitt. (se vägdelägarna 7 
och 11). I tabellen visas trafikslagen för vägdelägarna till en 2,0 km lång 
enskild väg för maximikostnadsgranskning:

Vägdelägarnas tonkilometer på olika vägsträckor
Väg-

deläg-
are nr. 0–0,3 0–0,50 0–0,70 0–0,95 0–1,20 0–1,40 0–1,50 0–1,90 0–2,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1 197 1 197
1 450

1 197
1 450
2 442

797

1 197
1 450
2 442

797
1 515

331
108

1 197
1 450
2 442

797
1 515

331
3 684
3 575

328

1 197
1 450
2 442

797
1 515

331
3 747
3 575

328
3 968

1 197
1 450
2 442

797
1 515 

331
3 747
3 575

328
3 968
1 432

1 197
1 450
2 442

797
1 515

331
3 747
3 575

328
3 968
1 644

1 197
1 450
2 442

797
1 515

331
3 747
3 575

328
3 968
1 644
2 214
1 897

T ikum

pi

di

1 197
5

22

2 647
11
33

5 886
23
43

7 840
31
55

15 319
61
66

19 350
77
75

20 782
83
79

20 994
84
96

25 105
100
100

T ikum  = den kumulativa summan av tonkilometerantalet för vägsträckan i
Ttot    = summan av hela vägens tonkilometerantal 
pi      = den relativa användningen av vägsträckan i som fås genom att dividera 

vägsträckan i kumulativa summa av tonkilometerantalet med summan av 
tonkilometerantalet för hela vägen och multiplicera resultatet med hundra

di      = den relativa maximikostnaden för vägsträckan i som hämtas från tabell 
7 eller räknas ut med formeln invid tabellen.
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Beräkningen visar att den relativa användningen av vägen på 
vägsträckorna 0–1,40 och 0–1,50 blir större än den relativa maximikost-
naden d.v.s. pi är större än di.

Överskridandet av den relativa maximikostnaden betyder i praktiken 
att vägdelägarna i början av vägen underhåller en längre vägsträcka än 
vad de själva behöver. Detta kan enligt principen om maximikostnad inte 
tillåtas, så vägenheterna måste korrigeras. Korrigeringen sker så att anta-
let tonkilometer för vägdelägarna i början av vägen minskas och höjs i 
motsvarande grad för vägdelägarna i vägens slutända. När korrigerings-
koefficienterna ska beräknas använder man de värden för di och Ti

kum som 
finns på den vägsträcka där överskridandet av maximikostnaden är störst. 
I exemplet blir det på vägsträckan 0–1,50. Vi får följande korrigeringsko-
efficienter:

Korrigeringskoefficient för början av vägen k1:

k1 =
   di   ×

   Ttot  = 
 79  

×
  25 105  

= 0,95
       100     Ti

kum    100     20 782

Korrigeringskoefficient för vägens slutända k2:

k2 =
 100– di   ×

       Ttot         = 
 100– 79  

×
        25 105          

= 1,22
         100         (Ttot – T i

kum )         100         (25 105–20 782)

Antalet tonkilometer för vägdelägarna 1–11 multipliceras med talet 
0,95. Antalet tonkilometer för vägdelägarna 12–13 multipliceras med talet 
1,22.

När maximikostnadsgranskningen och korrigeringarna har gjorts har 
man antagit att underhållskostnaderna för ifrågavarande enskilda väg är 
normala och att underhållskostnaden per längdenhet i stort sett är lika-
dan längs hela vägen.

Efter maximikostnadsgranskningen är summorna för den enskilda 
vägens vägdelägares tonkilometrar enligt följande tabell.
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I tabellen som korrigerats med maximikostnadsgranskningen är den 
relativa användningen av vägen pi per vägavsnitt mindre eller lika stor 
som den relativa maximikostnaden di.

Vägdelägarnas tonkilometer på olika vägsträckor
Väg-

deläg-
are nr. 0–0,3 0–0,50 0–0,70 0–0,95 0–1,20 0–1,40 0–1,50 0–1,90 0–2,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1 137 1 137
1 378

1 137
1 378
2 320

757

1 137
1 378
2 320

757
1 439

314
103

1 137
1 378
2 320

757
1 439

314
3 560
3 396

312

1 137
1 378
2 320

757
1 439

314
3 560
3 396

312
3 770

1 137
1 378
2 320

757
1 439

314
3 560
3 396

312
3 770
1 360

1 137
1 378
2 320

757
1 439

314
3 560
3 396

312
3 770
1 562

1 137
1 378
2 320

757
1 439

314
3 560
3 396

312
3 770
1 562
2 701
2 314

T ikum

pi

di

1 137
5

22

2 515
10
33

5 592
22
43

7 448
30
55

14 613
59
66

18 383
74
75

19 743
79
79

19 945
80
96

24 960
100
100
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7 SPECIALFALL

7.1 FLERFÖRGRENADE VÄGAR
Med flerförgrenad väg avses en väg, vars huvudgren har en eller flera sido-
grenar. Sidogrenarna kan vara t.o.m. mycket långa. Korta sidogrenar kan 
anses smälta samman med huvudgrenen. Kalkyleringen av vägenheterna 
för dessa vägar kan vara särskilt besvärlig. I synnerhet om förgreningarna är 
många och om det proportionellt sett bor ett fåtal vägdelägare utmed dem.

Huvudregeln är att vägenheterna för väghållningen för flerförgrenade 
vägar följer samma linjer som gäller för oförgrenade vägar. Vägdelägarens 
vägnyttjolängd beräknas utifrån den huvudsakliga färdvägen till allmän 
väg. 

När det gäller flerförgrenade vägar är maximikostnadsgranskningen 
viktig. Genom den kan man kontrollera vägenheternas riktighet. En utvid-
gning av väglaget får inte öka väghållningsbelastningen för de vägdel-
ägare som behöver ett kortare vägavsnitt, men den får däremot minska 
belastningen. En ökad väghållningsbelastning bör emellertid accepteras 
om den medför att vägens kvalitet eller användbarhet förbättras.

7.2 GENOMFARTSVÄGAR
Med genomfartsväg avses en väg där tillfartstrafiken är möjlig i minst 
två riktningar.

Vägenheterna för genomfartsvägarnas väghållning beräknas i regel 
på samma sätt som för andra enskilda vägars väghållning. Längden på 
den vägsträcka som vägdelägaren trafikerar beräknas utifrån den huvud-
sakliga färdvägen till allmän väg. Alternativt indelas vägdelägarens 
trafikering i två delar, varvid också vikttalet delas i förhållande till den 
riktning som motsvarar användningen.

I samband med beräknande av antalet tonkilometer utelämnas vägav-
snittets korrigeringskoefficient. I övrigt skiljer sig beräknandet inte från 
det normala.

Genomfartsvägar undergår ingen maximikostnadsgranskning.
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8 BERÄKNINGSEXEMPEL

8.1 VANLIG ENSKILD VÄG
Loheva enskilda väg är 0,77 km lång. Vägdelägarna är ett litet företag med 
1 utomstående anställd. Vägdelägarens TK1 åkrar odlas on vägdelägarens 
TK2 åkrar odlas av en arrendetagare. Inom vägens influensområde ligger 
skogsfastigheter och en vägdelägare innehar flera. En del av vägdelägarna 
bor längs den enskilda vägen. Dessutom trafikeras vägen till flera fritids-
fastigheter. 

Trafiken till de skogsområden som ligger inom den enskilda vägens influ-
ensområde räknas utifrån skogens areal eftersom trafikeringsbehovet till 
skogar i olika växtfaser jämnas ut under årens lopp. Den enskilda vägen 
ligger i ett område där skogsbrukets avverkningsmöjligheter är i klass II.

För vägen räknas vägenheter ut för fördelningen av underhållskostna-
derna. I kalkylen beaktas koefficienten för olika vägsträckor. 

SPECIALTRAFIK 

Vägdelägare TK2
På fastighet 458-411-3-224 Nurmela sker företagsverksamhet. Företaget är 
en elmonteringsfirma som har en anställd utöver den företagare som bor 
på fastigheten. Den anställda åker personbil till fastigheten under arbets-
dagarna. Företaget har två paketbilar som under arbetsdagarna åker från 
fastigheten till monteringsplatserna utanför vägen. Företaget tar emot leve-
ranser med lastbil i genomsnitt en gång i månaden.

• Den anställdas trafik med person bil 1 t, resan beaktas då den 
anställda åker till och från jobbet, antalet arbetsdagar per år är 200. 
Vikttal 1 t × 2 ggr/d × 200 d = 400 t

• Paketbilstrafik till monteringsplatserna 2 t 2 bilar, resor tur-retur, 
antal arbetsdagar 200. Vikttal 2 t × 2 bilar × 2 ggr/d × 200 d = 1 600 t

• Varuleverans med lastbil vars tomvikt är 10 t, levererad varumängd 2 t, 



57

lastbilens genomsnittliga vikt 11 t, resor tur-retur, 1 gång i månaden. 
Vikttal (10 t + 12 t) / 2 × 2 × 1 ggr/mån × 12 mån = 364 t

JORD- OCH SKOGSBRUK

Enskilda vägdelägare äger flera jord- och skogsbruksfastigheter. Fastighe-
ternas arealer har räknats ihop och fördelningen av arealer görs i vägenhets-
längdens kolumn tonkilometerandel. Användningen av kolumnen i kalkylen 
är en teknisk fråga och kalkylen kan göras utan att använda kolumnen och 
genom att räkna ut arealen för varje fastighet separat.

0     342 m

6878076

6876015364175

362721

Mittakaava 1:8 550

2018-12-12KARTTATULOSTE

Kartan sijaintitiedoissa voi olla epätarkkuuksia. Kiinteistön tarkka
alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta.

2018-100581

Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN

N4132D

Loheva enskilda väg 
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GRUNDUPPGIFTER FÖR VÄGENHETSBERÄKNING 1(2)

* Typ av åkeranvändning: vallväxter och ja fodersäd för boskap, säd, sockerbeta, potatis, trädgårdsväxter, skött oodlad åker, ekologisk odling, träda m.m.
** Gödseltransport: laster/år eller ton/år eller annan utredning 

Väglag:
Vägdelägare, namn Faktureringsadress E-post Telefon 

Med sträcka avses sträckan som körs på väglagets väg i kilometer (km). Sträckan anges som en enkelriktad sträcka. 
Som areal meddelas den areal (ha) som finns på vägens influensområde
Meddela belägenhetsadress, om den inte är den samma som faktureringsadressen. Person- och skåpbilar i regelbunden trafik till fastigheten.

Bostadsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Permanent Obebodd Annat, vilket? 

Fritidsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Året runt Andrabostad Obebyggd 
Sommarbruk veckor/år Sporadiskt bruk  ggr/år

Skogsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) Pinta-ala (ha)

Jordbrukslägenheter
Lägenhetens namnen och

fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km)  

Användning av driftcentrum: Permanent Fritidsfastighet (fyll i punkten Fritidsfastigheter) Obebodd

Åkrarna arrenderade 
Tankbil hämtar mjölken från gården:  ggr/månad
Fyll i punkten Skogsfastigheter � 

Produktionsinriktning: 
Mjölktransport: 
Jordbrukslägenhetens skogar: 
Jordbrukslägenhet åkrens ar:

Specialtrafik på gården: Fyll i punkten Specialtrafik �

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Fastighetsbeteckning / Åkerskifte Areal (ha) Sträcka (km) *Typ av åkeranvändning **Boskapsgödseltransport

töm 
blanketten

skriv ut 
blanketten

Loheva enskilda väg

Jouko Välinen Lohevantie 2, 22360 Etelämaa jokke@atkposti.fi 047 154 6790

458-411-3-13 Kaunisto,458-411-9-17 Erkkilä

Spannmålsodling

458-411-3-13 Kaunisto 3,7 0,06 Spannmålsodling Ingen boskapsgödseltransport

458-411-9-17 Erkkilä 2,2 0,06 Spannmålsodling Ingen boskapsgödseltransport
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Specialtrafik (t.ex. företagsverksamhet och idkande av binäringar) 
Lägenhetens namn en och fastighetsbeteckningarna

Beskriv trafiken: 

Mera information

Fordon Sträcka (km)
Körningar  
(ggr/vecka, ggr/månad eller ggr/år)

Fordonets/ och lastens vikt 
(ton)

GRUNDUPPGIFTER FÖR VÄGENHETSBERÄKNINGA   2(2)

* Typ av åkeranvändning: vallväxter och ja fodersäd för boskap, säd, sockerbeta, potatis, trädgårdsväxter, skött oodlad åker, ekologisk odling, träda m.m.
** Gödseltransport: laster/år eller ton/år eller annan utredning

Välja

Välja

Välja

Välja

Trafiken från driftcentrumet förgrenar sig i anslutningen. Ingen trafik längs väglagets väg.

töm 
blanketten

skriv ut 
blanketten
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GRUNDUPPGIFTER FÖR VÄGENHETSBERÄKNING 1(2)

* Typ av åkeranvändning: vallväxter och ja fodersäd för boskap, säd, sockerbeta, potatis, trädgårdsväxter, skött oodlad åker, ekologisk odling, träda m.m.
** Gödseltransport: laster/år eller ton/år eller annan utredning 

Väglag:
Vägdelägare, namn Faktureringsadress E-post Telefon 

Med sträcka avses sträckan som körs på väglagets väg i kilometer (km). Sträckan anges som en enkelriktad sträcka. 
Som areal meddelas den areal (ha) som finns på vägens influensområde
Meddela belägenhetsadress, om den inte är den samma som faktureringsadressen. Person- och skåpbilar i regelbunden trafik till fastigheten.

Bostadsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Permanent Obebodd Annat, vilket? 

Fritidsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Året runt Andrabostad Obebyggd 
Sommarbruk veckor/år Sporadiskt bruk  ggr/år

Skogsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) Pinta-ala (ha)

Jordbrukslägenheter
Lägenhetens namnen och

fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km)  

Användning av driftcentrum: Permanent Fritidsfastighet (fyll i punkten Fritidsfastigheter) Obebodd

Åkrarna arrenderade 
Tankbil hämtar mjölken från gården:  ggr/månad
Fyll i punkten Skogsfastigheter � 

Produktionsinriktning: 
Mjölktransport: 
Jordbrukslägenhetens skogar: 
Jordbrukslägenhet åkrens ar:

Specialtrafik på gården: Fyll i punkten Specialtrafik �

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Fastighetsbeteckning / Åkerskifte Areal (ha) Sträcka (km) *Typ av åkeranvändning **Boskapsgödseltransport

töm 
blanketten

skriv ut 
blanketten

Loheva enskilda väg

Timola Markku Lohevantie 36, 22360 Etelämaa markku.timola@munmaili.com 047 765 7657

0,36 2

458-411-3-224 Nurmela

0,63 51,7

458-411-3-224 Nurmela, 458-411-2-13 Ketola, 458-411-2-37 Jokiniemi, 458-411-2-54 Männistö ja 458-411-2-55 Lisä-Männistö

0,42

458-411-3-224 Nurmela, 458-411-2-13 Ketola

Spannmålsodling

458-411-3-224 Nurmela 6,2 0,42 Spannmålsodling Ingen boskapsgödseltransport

458-411-2-13 Ketola 4,1 0,42 Spannmålsodling Ingen boskapsgödseltransport
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Specialtrafik (t.ex. företagsverksamhet och idkande av binäringar) 
Lägenhetens namn en och fastighetsbeteckningarna

Beskriv trafiken: 

Mera information

Fordon Sträcka (km)
Körningar  
(ggr/vecka, ggr/månad eller ggr/år)

Fordonets/ och lastens vikt 
(ton)

GRUNDUPPGIFTER FÖR VÄGENHETSBERÄKNINGA   2(2)

* Typ av åkeranvändning: vallväxter och ja fodersäd för boskap, säd, sockerbeta, potatis, trädgårdsväxter, skött oodlad åker, ekologisk odling, träda m.m.
** Gödseltransport: laster/år eller ton/år eller annan utredning

458-411-3-224 Nurmela

Elinstallationsföretag. 1 utomstående anställd kommer på jobb med personbil. Firman har 2 paketbilar som är i trafik på arbetsdagarna. Vi
levererar varor till firmans förråd med en 2-axlad lastbil (bilens vikt ca.10 ton, varorna ca 2 ton)

Paketbil 0,36 200 / år 2 tn

Personbil 0,36 200 / år 1 tn

Buss och lastbil utan släpvagn 0,36 1 / månad 10 tn / 2 tn

Välja

töm 
blanketten

skriv ut 
blanketten
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GRUNDUPPGIFTER FÖR VÄGENHETSBERÄKNING 1(2)

* Typ av åkeranvändning: vallväxter och ja fodersäd för boskap, säd, sockerbeta, potatis, trädgårdsväxter, skött oodlad åker, ekologisk odling, träda m.m.
** Gödseltransport: laster/år eller ton/år eller annan utredning 

Väglag:
Vägdelägare, namn Faktureringsadress E-post Telefon 

Med sträcka avses sträckan som körs på väglagets väg i kilometer (km). Sträckan anges som en enkelriktad sträcka. 
Som areal meddelas den areal (ha) som finns på vägens influensområde
Meddela belägenhetsadress, om den inte är den samma som faktureringsadressen. Person- och skåpbilar i regelbunden trafik till fastigheten.

Bostadsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Permanent Obebodd Annat, vilket? 

Fritidsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Året runt Andrabostad Obebyggd 
Sommarbruk veckor/år Sporadiskt bruk  ggr/år

Skogsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) Pinta-ala (ha)

Jordbrukslägenheter
Lägenhetens namnen och

fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km)  

Användning av driftcentrum: Permanent Fritidsfastighet (fyll i punkten Fritidsfastigheter) Obebodd

Åkrarna arrenderade 
Tankbil hämtar mjölken från gården:  ggr/månad
Fyll i punkten Skogsfastigheter � 

Produktionsinriktning: 
Mjölktransport: 
Jordbrukslägenhetens skogar: 
Jordbrukslägenhet åkrens ar:

Specialtrafik på gården: Fyll i punkten Specialtrafik �

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Fastighetsbeteckning / Åkerskifte Areal (ha) Sträcka (km) *Typ av åkeranvändning **Boskapsgödseltransport

töm 
blanketten

skriv ut 
blanketten

Loheva enskilda väg

Veera Kallio Tapulikuja 7, 38100 Sastamala veka66@munmaili.com 048 825 7620

Rantapolku 28, Etelämaa 0,67 1

458-411-3-200 Teeriniemi
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GRUNDUPPGIFTER FÖR VÄGENHETSBERÄKNING 1(2)

* Typ av åkeranvändning: vallväxter och ja fodersäd för boskap, säd, sockerbeta, potatis, trädgårdsväxter, skött oodlad åker, ekologisk odling, träda m.m.
** Gödseltransport: laster/år eller ton/år eller annan utredning 

Väglag:
Vägdelägare, namn Faktureringsadress E-post Telefon 

Med sträcka avses sträckan som körs på väglagets väg i kilometer (km). Sträckan anges som en enkelriktad sträcka. 
Som areal meddelas den areal (ha) som finns på vägens influensområde
Meddela belägenhetsadress, om den inte är den samma som faktureringsadressen. Person- och skåpbilar i regelbunden trafik till fastigheten.

Bostadsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Permanent Obebodd Annat, vilket? 

Fritidsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Året runt Andrabostad Obebyggd 
Sommarbruk veckor/år Sporadiskt bruk  ggr/år

Skogsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) Pinta-ala (ha)

Jordbrukslägenheter
Lägenhetens namnen och

fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km)  

Användning av driftcentrum: Permanent Fritidsfastighet (fyll i punkten Fritidsfastigheter) Obebodd

Åkrarna arrenderade 
Tankbil hämtar mjölken från gården:  ggr/månad
Fyll i punkten Skogsfastigheter � 

Produktionsinriktning: 
Mjölktransport: 
Jordbrukslägenhetens skogar: 
Jordbrukslägenhet åkrens ar:

Specialtrafik på gården: Fyll i punkten Specialtrafik �

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Fastighetsbeteckning / Åkerskifte Areal (ha) Sträcka (km) *Typ av åkeranvändning **Boskapsgödseltransport

töm 
blanketten

skriv ut 
blanketten

Loheva enskilda väg

Sirkka Soilu Keskuskatu 7 D 25, 33580 Tampere sirkka.soilu@sahkopostini.net 048 325 6464

Rantapolku 31, Etelämaa 0,67 1

458-411-3-392 Tiala
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GRUNDUPPGIFTER FÖR VÄGENHETSBERÄKNING 1(2)

* Typ av åkeranvändning: vallväxter och ja fodersäd för boskap, säd, sockerbeta, potatis, trädgårdsväxter, skött oodlad åker, ekologisk odling, träda m.m.
** Gödseltransport: laster/år eller ton/år eller annan utredning 

Väglag:
Vägdelägare, namn Faktureringsadress E-post Telefon 

Med sträcka avses sträckan som körs på väglagets väg i kilometer (km). Sträckan anges som en enkelriktad sträcka. 
Som areal meddelas den areal (ha) som finns på vägens influensområde
Meddela belägenhetsadress, om den inte är den samma som faktureringsadressen. Person- och skåpbilar i regelbunden trafik till fastigheten.

Bostadsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Permanent Obebodd Annat, vilket? 

Fritidsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Året runt Andrabostad Obebyggd 
Sommarbruk veckor/år Sporadiskt bruk  ggr/år

Skogsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) Pinta-ala (ha)

Jordbrukslägenheter
Lägenhetens namnen och

fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km)  

Användning av driftcentrum: Permanent Fritidsfastighet (fyll i punkten Fritidsfastigheter) Obebodd

Åkrarna arrenderade 
Tankbil hämtar mjölken från gården:  ggr/månad
Fyll i punkten Skogsfastigheter � 

Produktionsinriktning: 
Mjölktransport: 
Jordbrukslägenhetens skogar: 
Jordbrukslägenhet åkrens ar:

Specialtrafik på gården: Fyll i punkten Specialtrafik �

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Fastighetsbeteckning / Åkerskifte Areal (ha) Sträcka (km) *Typ av åkeranvändning **Boskapsgödseltransport

töm 
blanketten

skriv ut 
blanketten

Loheva enskilda väg

Viivi Virtanen Sivutie 56, 22360 Etelämaa vivi@maelilla.fi 048 234 5678

Lohevantie 0,63 7,2

458-411-3-73 Teeriaho, 458-411-3-123 Ahokangas

0,63

458-411-3-73 Teeriaho, 458-411-3-123 Ahokangas

Nötboskap

458-411-3-73 Teeriaho 0,6 0,63 Nötboskap 25 tn / år

458-411-3-123 Ahokangas 1,8 0,63 Nötboskap 25 tn / år
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GRUNDUPPGIFTER FÖR VÄGENHETSBERÄKNING 1(2)

* Typ av åkeranvändning: vallväxter och ja fodersäd för boskap, säd, sockerbeta, potatis, trädgårdsväxter, skött oodlad åker, ekologisk odling, träda m.m.
** Gödseltransport: laster/år eller ton/år eller annan utredning 

Väglag:
Vägdelägare, namn Faktureringsadress E-post Telefon 

Med sträcka avses sträckan som körs på väglagets väg i kilometer (km). Sträckan anges som en enkelriktad sträcka. 
Som areal meddelas den areal (ha) som finns på vägens influensområde
Meddela belägenhetsadress, om den inte är den samma som faktureringsadressen. Person- och skåpbilar i regelbunden trafik till fastigheten.

Bostadsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Permanent Obebodd Annat, vilket? 

Fritidsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Året runt Andrabostad Obebyggd 
Sommarbruk veckor/år Sporadiskt bruk  ggr/år

Skogsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) Pinta-ala (ha)

Jordbrukslägenheter
Lägenhetens namnen och

fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km)  

Användning av driftcentrum: Permanent Fritidsfastighet (fyll i punkten Fritidsfastigheter) Obebodd

Åkrarna arrenderade 
Tankbil hämtar mjölken från gården:  ggr/månad
Fyll i punkten Skogsfastigheter � 

Produktionsinriktning: 
Mjölktransport: 
Jordbrukslägenhetens skogar: 
Jordbrukslägenhet åkrens ar:

Specialtrafik på gården: Fyll i punkten Specialtrafik �

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Fastighetsbeteckning / Åkerskifte Areal (ha) Sträcka (km) *Typ av åkeranvändning **Boskapsgödseltransport

töm 
blanketten

skriv ut 
blanketten

Loheva enskilda väg

Elisa Heikkilä Valtakatu 27 B 5, 02120 Espoo elisa.heikkila@sahkopostini.net 048 987 1212

Lohevantie, Etelämaa 0,63 1

458-411-2-52 Onnela
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GRUNDUPPGIFTER FÖR VÄGENHETSBERÄKNING 1(2)

* Typ av åkeranvändning: vallväxter och ja fodersäd för boskap, säd, sockerbeta, potatis, trädgårdsväxter, skött oodlad åker, ekologisk odling, träda m.m.
** Gödseltransport: laster/år eller ton/år eller annan utredning 

Väglag:
Vägdelägare, namn Faktureringsadress E-post Telefon 

Med sträcka avses sträckan som körs på väglagets väg i kilometer (km). Sträckan anges som en enkelriktad sträcka. 
Som areal meddelas den areal (ha) som finns på vägens influensområde
Meddela belägenhetsadress, om den inte är den samma som faktureringsadressen. Person- och skåpbilar i regelbunden trafik till fastigheten.

Bostadsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Permanent Obebodd Annat, vilket? 

Fritidsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Året runt Andrabostad Obebyggd 
Sommarbruk veckor/år Sporadiskt bruk  ggr/år

Skogsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) Pinta-ala (ha)

Jordbrukslägenheter
Lägenhetens namnen och

fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km)  

Användning av driftcentrum: Permanent Fritidsfastighet (fyll i punkten Fritidsfastigheter) Obebodd

Åkrarna arrenderade 
Tankbil hämtar mjölken från gården:  ggr/månad
Fyll i punkten Skogsfastigheter � 

Produktionsinriktning: 
Mjölktransport: 
Jordbrukslägenhetens skogar: 
Jordbrukslägenhet åkrens ar:

Specialtrafik på gården: Fyll i punkten Specialtrafik �

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Fastighetsbeteckning / Åkerskifte Areal (ha) Sträcka (km) *Typ av åkeranvändning **Boskapsgödseltransport

töm 
blanketten

skriv ut 
blanketten

Loheva enskilda väg

Pekka Kivalo Lohevantie 77, 22360 Etelämaa kivapekka@maelilla.fi 048 665 9841

3

458-411-3-393 Hakala

0,77 7,7

458-411-3-393 Hakala



67

GRUNDUPPGIFTER FÖR VÄGENHETSBERÄKNING 1(2)

* Typ av åkeranvändning: vallväxter och ja fodersäd för boskap, säd, sockerbeta, potatis, trädgårdsväxter, skött oodlad åker, ekologisk odling, träda m.m.
** Gödseltransport: laster/år eller ton/år eller annan utredning 

Väglag:
Vägdelägare, namn Faktureringsadress E-post Telefon 

Med sträcka avses sträckan som körs på väglagets väg i kilometer (km). Sträckan anges som en enkelriktad sträcka. 
Som areal meddelas den areal (ha) som finns på vägens influensområde
Meddela belägenhetsadress, om den inte är den samma som faktureringsadressen. Person- och skåpbilar i regelbunden trafik till fastigheten.

Bostadsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Permanent Obebodd Annat, vilket? 

Fritidsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Året runt Andrabostad Obebyggd 
Sommarbruk veckor/år Sporadiskt bruk  ggr/år

Skogsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) Pinta-ala (ha)

Jordbrukslägenheter
Lägenhetens namnen och

fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km)  

Användning av driftcentrum: Permanent Fritidsfastighet (fyll i punkten Fritidsfastigheter) Obebodd

Åkrarna arrenderade 
Tankbil hämtar mjölken från gården:  ggr/månad
Fyll i punkten Skogsfastigheter � 

Produktionsinriktning: 
Mjölktransport: 
Jordbrukslägenhetens skogar: 
Jordbrukslägenhet åkrens ar:

Specialtrafik på gården: Fyll i punkten Specialtrafik �

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Fastighetsbeteckning / Åkerskifte Areal (ha) Sträcka (km) *Typ av åkeranvändning **Boskapsgödseltransport

töm 
blanketten

skriv ut 
blanketten

Loheva enskilda väg

Tuija Pirtilö Lohevantie 63 A, 22630 Etelämaa tuija.pirtilo@maelilla.net 048 359 9813

0,63 2

458-411-3-128 Tuikkala

0,77 7,7

458-411-3-393 Hakala
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GRUNDUPPGIFTER FÖR VÄGENHETSBERÄKNING 1(2)

* Typ av åkeranvändning: vallväxter och ja fodersäd för boskap, säd, sockerbeta, potatis, trädgårdsväxter, skött oodlad åker, ekologisk odling, träda m.m.
** Gödseltransport: laster/år eller ton/år eller annan utredning 

Väglag:
Vägdelägare, namn Faktureringsadress E-post Telefon 

Med sträcka avses sträckan som körs på väglagets väg i kilometer (km). Sträckan anges som en enkelriktad sträcka. 
Som areal meddelas den areal (ha) som finns på vägens influensområde
Meddela belägenhetsadress, om den inte är den samma som faktureringsadressen. Person- och skåpbilar i regelbunden trafik till fastigheten.

Bostadsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Permanent Obebodd Annat, vilket? 

Fritidsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) 

Användning av fastigheten: Året runt Andrabostad Obebyggd 
Sommarbruk veckor/år Sporadiskt bruk  ggr/år

Skogsfastigheter
Lägenhetens namnen och
fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km) Pinta-ala (ha)

Jordbrukslägenheter
Lägenhetens namnen och

fastighetsbeteckningarna Belägenhetsadress: Sträcka (km)  

Användning av driftcentrum: Permanent Fritidsfastighet (fyll i punkten Fritidsfastigheter) Obebodd

Åkrarna arrenderade 
Tankbil hämtar mjölken från gården:  ggr/månad
Fyll i punkten Skogsfastigheter � 

Produktionsinriktning: 
Mjölktransport: 
Jordbrukslägenhetens skogar: 
Jordbrukslägenhet åkrens ar:

Specialtrafik på gården: Fyll i punkten Specialtrafik �

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Personbilar och/ 
eller skåpbilar (st.) 

Fastighetsbeteckning / Åkerskifte Areal (ha) Sträcka (km) *Typ av åkeranvändning **Boskapsgödseltransport

töm 
blanketten

skriv ut 
blanketten

Loheva enskilda väg

Eino Loheva Tuomaankatu 45 A 11, 00200 Helsinki eikka1@munmaili.com 048 611 8787

0,63 2

458-411-3-122 Saarimaa



69

Specialtrafik (t.ex. företagsverksamhet och idkande av binäringar) 
Lägenhetens namn en och fastighetsbeteckningarna

Beskriv trafiken: 

Mera information

Fordon Sträcka (km)
Körningar  
(ggr/vecka, ggr/månad eller ggr/år)

Fordonets/ och lastens vikt 
(ton)

GRUNDUPPGIFTER FÖR VÄGENHETSBERÄKNINGA   2(2)

* Typ av åkeranvändning: vallväxter och ja fodersäd för boskap, säd, sockerbeta, potatis, trädgårdsväxter, skött oodlad åker, ekologisk odling, träda m.m.
** Gödseltransport: laster/år eller ton/år eller annan utredning

Välja

Välja

Välja

Välja

Stuga på en holme, båtplats på fastighetens 458-411-3-123 Ahokangas område. Vägen används mindre än normalt då man färdas till stugan
med båt.

töm 
blanketten

skriv ut 
blanketten
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Vägenhetsberäkning
Fördelning av underhållskostnader 1(3)

Namn:  Loheva enskilda väg Längd: 0,77 km

Vägnyttjoenhet Trafik- Vägnyt.enh. Vikttalets Nyttjad Korrigeringskoefficienter Tonkm- Tonkilometrar (vägenheter)
slag  1) antal ha, st normvärde vägstr. Vägstr. Vikt- Sido- andel

km tal avstånd Skilt Sammanlagt

TK1 Välinen
458-411-3-13 Kaunisto

Välinen Jouko
Åker SLV 5,9 50 0,06 0,62 11

Spannmålsodling

458-411-9-17 Erkkilä
Välikoski Tuomas Pellervo

Åker SLV 5,9 50 0,06 0,38 7 18
Spannmålsodling

TK2 Timola
458-411-3-224 Nurmela

Timola Markku
Skog MeL 51,7 9 0,63 1,04 0,17 52
Åker SLV 10,3 50 0,42 1,13 0,4 98

Spannmålsodling
Arrendator

Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,36 1,16 459
Specialtrafik EL 800 1 0,36 1,16 334

Företagsverksamhet 2 paketbilar 200 dagar/år
Specialtrafik EL 264 1 0,36 1,16 110

Företagsverksamhetens leveranser 2 lastbilar medelvikt 11 ton 1 ggr/mån
Specialtrafik EL 400 1 0,36 1,16 167

Anställdas trafik, 1 personbil 200 dagar/år

458-411-2-13 Ketola
Timola Markku

Skog MeL 51,7 9 0,63 1,04 0,35 107
Åker SLV 10,3 50 0,42 1,13 0,6 147

Spannmålsodling
Arrendator

458-411-2-37 Jokiniemi
Timola Markku

Skog MeL 51,7 9 0,63 1,04 0,23 70

458-411-2-54 Männistö
Timola Markku

Skog MeL 51,7 9 0,63 1,04 0,16 49

458-411-2-55 Lisä-Männistö
Timola Markku

Skog MeL 51,7 9 0,63 1,04 0,09 27 1620
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Vägenhetsberäkning
Fördelning av underhållskostnader 2(3)

Namn:  Loheva enskilda väg Längd: 0,77 km

Vägnyttjoenhet Trafik- Vägnyt.enh. Vikttalets Nyttjad Korrigeringskoefficienter Tonkm- Tonkilometrar (vägenheter)
slag  1) antal ha, st normvärde vägstr. Vägstr. Vikt- Sido- andel

km tal avstånd Skilt Sammanlagt

TK3 Kallio
458-411-3-200 Teeriniemi

Kallio Veera
Fritidsfastighet ULL 1 350 0,67 1,03 242 242

Sommarbruk

TK4 Soilu
458-411-3-392 Tiala

Soilu Sirkka
Fritidsfastighet ULL 1 600 0,67 1,03 414 414

Året runt

TK5 Virtanen
458-411-3-123 Ahokangas

Virtanen Viivi
Åker SLV 2,4 95 0,63 0,76 109

Nötkreatursgård
Arrendator

Åker SLV 2,4 25 0,63 0,76 29
Separat gödseltransport

Skog MeL 7,2 9 0,63 1,04 0,48 20

458-411-3-73 Teeriaho
Virtanen Viivi

Åker SLV 2,4 95 0,63 0,24 34
Nötkreatursgård
Arrendator

Åker SLV 2,4 25 0,63 0,24 9
Separat gödseltransport

Skog MeL 7,2 9 0,63 1,04 0,52 22 223

TK6 Heikkilä
458-411-2-52 Onnela

Heikkilä Elisa
Fritidsfastighet ULL 1 30 0,63 1,04 20 20

Obebyggd
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Vägenhetsberäkning
Fördelning av underhållskostnader 3(3)

Namn:  Loheva enskilda väg Längd: 0,77 km

Vägnyttjoenhet Trafik- Vägnyt.enh. Vikttalets Nyttjad Korrigeringskoefficienter Tonkm- Tonkilometrar (vägenheter)
slag  1) antal ha, st normvärde vägstr. Vägstr. Vikt- Sido- andel

km tal avstånd Skilt Sammanlagt

TK7 Kivalo
458-411-3-393 Hakala

Kivalo Pekka
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,77 1 1,2 1016
Skog MeL 7,7 9 0,77 1 53 1069

TK8 Pirtilö
458-411-3-128 Tuikkala

Pirtilö Tuija
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,63 1,04 721 721

TK9 Loheva
458-411-3-122 Saarimaa

Loheva Eino
Fritidsfastighet ULL 1 150 0,63 1,04 98 98

Sommarbruk
Stuga på en holme

Sammanlagt: 4425
1) TRAFIKSLAG
ULA = Bostadsfast. yttre trafik ULMa = Mjölktransporter MeL = Skogsbrukets trafik
ULL = Fritidsfast. yttre trafik ULV = Odlingens yttre trafik EL = Specialtrafik
ULM = Jordbruksbostadens yttre trafik SLV = Odlingens inre trafik
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Debiteringslängd
Fördelning av underhållskostnader 1(1)

Namn:  Loheva enskilda väg Längd: 0,77 km

Vägnyttjoenhet Väg- Väg-
Ägarens namn enheter %-andel betalningsandel
Registerenheter 1 300 €

TK1 Välinen 18 0,4 5,29
Välinen Jouko

TK2 Timola 1620 36,6 475,93
Timola Markku

TK3 Kallio 242 5,5 71,10
Kallio Veera

TK4 Soilu 414 9,4 121,63
Soilu Sirkka

TK5 Virtanen 223 5,0 65,51
Virtanen Viivi

TK6 Heikkilä 20 0,5 5,88
Heikkilä Elisa

TK7 Kivalo 1069 24,2 314,06
Kivalo Pekka

TK8 Pirtilö 721 16,3 211,82
Pirtilö Tuija

TK9 Loheva 98 2,2 28,79
Loheva Eino

Sammanlagt: 4425 100,0 1 300,00
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2018-12-19KARTTATULOSTE

Kartan sijaintitiedoissa voi olla epätarkkuuksia. Kiinteistön tarkka
alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta.

2018-100581

Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35FIN

K3444D

8.2 GENOMFARTSVÄG MED SIDOGREN
Väglaget för Korrentie och Saloahteentie har bildats genom att två väglag 
gått samman. Korrentie är en 0,53 km lång genomfartsväg. Saloahteentie 
är en 0,7 km lång sidogren och för att nå den enskilda vägen måste man 
använda Korrentie. Korrentie och Saloahteentie har olika behov av under-
håll och vägarna har beräknats olika vägenheter. I vägenhetsberäkningarna 
har använts motsvarande vikttal med likadana trafikslag så vägenhetsbe-
räkningarna är jämförbara. Saloahteenties vägdelägare är även delägare i 
Korrentie. Korrentie har 8 vägdelägare och Saloahteentie 5 vägdelägare. 

Vägdelägarna använder Korrenties båda utfarter (UP1 och UP2) för trafiken 
gällande boendet. De enkelriktade sträckorna har räknats ut enligt väg-
delägarnas uppskattning till dessa utfarter. Utfarten i väster (UP1) är mer 
användningsbar för jord- och skogsbrukets trafik än utfarten i öster. SLV och 
Mel-trafiken har räknats utfart vid UP1.
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Vägenhetsberäkning
Fördelning av underhållskostnader 1(2)

Namn:  Korrentie Längd: 0,53 km

Vägnyttjoenhet Trafik- Vägnyt.enh. Vikttalets Nyttjad Korrigeringskoefficienter Tonkm- Tonkilometrar (vägenheter)
slag  1) antal ha, st normvärde vägstr. Vägstr. Vikt- Sido- andel

km tal avstånd Skilt Sammanlagt

TK1 Taiminen
652-404-1-63 Taimi

Taiminen Tero
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,12 0,8 106
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,41 0,2 90 196

TK2 Oksala
652-404-1-57 Oksa

Oksala Raimo
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,34 0,5 187
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,19 0,5 105 292

TK3 Halkola
652-404-2-47 Halko

Halkola Hanna
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,37 0,3 122
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,16 0,7 123
Skog MeL 9,9 11 0,14 15 260

TK4 Pölkky
652-404-1-11 Pölkky

Pölkkylä Paula
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,28 0,5 154
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,26 0,5 143 297

TK5 Tukkivuori
652-404-1-16 Tukki

Tukkivuori Tuomo
Skog MeL 14,7 11 0,28 45
Åker SLV 39,1 50 0,28 547 592

Spannmålsodling
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Vägenhetsberäkning
Fördelning av underhållskostnader 2(2)

Namn:  Korrentie Längd: 0,53 km

Vägnyttjoenhet Trafik- Vägnyt.enh. Vikttalets Nyttjad Korrigeringskoefficienter Tonkm- Tonkilometrar (vägenheter)
slag  1) antal ha, st normvärde vägstr. Vägstr. Vikt- Sido- andel

km tal avstånd Skilt Sammanlagt

TK6 Lankkumäki
652-404-1-23 Lankku

Lankkumäki Laura
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,28 0,5 154
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,26 0,5 143
Skog MeL 4,9 11 0,28 15 312

TK7 Hirsivirta
652-404-1-20 Hirsi

Hirsivirta Harri
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,28 0,7 216
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,26 0,3 86 302

TK8 Rimala
652-404-1-22 Rima

Rimala Hanna
Skog MeL 7,6 11 0,28 23 23

Sammanlagt: 2274
1) TRAFIKSLAG
ULA = Bostadsfast. yttre trafik ULMa = Mjölktransporter MeL = Skogsbrukets trafik
ULL = Fritidsfast. yttre trafik ULV = Odlingens yttre trafik EL = Specialtrafik
ULM = Jordbruksbostadens yttre trafikSLV = Odlingens inre trafik
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Vägenhetsberäkning
Fördelning av underhållskostnader 1(1)

Namn:  Saloahteentie Längd: 0,70 km

Vägnyttjoenhet Trafik- Vägnyt.enh. Vikttalets Nyttjad Korrigeringskoefficienter Tonkm- Tonkilometrar (vägenheter)
slag  1) antal ha, st normvärde vägstr. Vägstr. Vikt- Sido- andel

km tal avstånd Skilt Sammanlagt

TK4 Pölkky
652-404-1-11 Pölkky

Pölkkylä Paula
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,11 121 121

TK5 Tukkivuori
652-404-1-16 Tukki

Tukkivuori Tuomo
Skog MeL 14,7 11 0,21 34
Åker SLV 39,1 50 0,29 567 601

Spannmålsodling

TK6 Lankkumäki
652-404-1-23 Lankku

Lankkumäki Laura
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,4 440
Skog MeL 4,9 11 0,59 32 472

TK7 Hirsivirta
652-404-1-20 Hirsi

Hirsivirta Harri
Bostadsfastighet ULA 1 1100 0,7 770 770

TK8 Rimala
652-404-1-22 Rima

Rimala Hanna
Skog MeL 7,6 11 0,7 59 59

Sammanlagt: 2023

1) TRAFIKSLAG
ULA = Bostadsfast. yttre trafik ULMa = Mjölktransporter MeL = Skogsbrukets trafik
ULL = Fritidsfast. yttre trafik ULV = Odlingens yttre trafik EL = Specialtrafik
ULM = Jordbruksbostadens yttre trafikSLV = Odlingens inre trafik
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Vid stämman för Korren-Saloahteenties väglag används tre olika röst-
längder som baserar sig på vägdelägarnas vägenheter. Alla vägdelägare 
är representerade vid väglagets stämma. Vid röstning i det sammanslagna 
väglagets ärenden har 8 delägare sammanlagt 4 297 röster. Vid röstning 
i ärenden som gäller Korrentie är antalet röster 2 274 och 8 delägare. Vid 
rösning för Saloahteentie finns 1 859 röster fördelade på 5 delägare. Enligt 
59 § i lagen om enskilda vägar får röstetalet för någon av vägdelägarna 
inte överstiga trettio procent vid stämman. Rösttalet är mindre än vägen-
heterna eftersom vägdelägare TK7 innehar över 30 procent av vägens 
vägenheter och röstetalet kapas vid 30 procent.

Vägenheter 
Saloahteentie

Röstlängd 
Saloahteentie
2023 x 30 % = 

606Vägdelägare 

TK1 Taiminen

Vägenheter och 
röstlängd 
Korrentie

196

Vägenheter och 
röstlängd 

sammanlagt

196

TK2 Oksala 292 292

TK3 Halkola 260 260

TK4 Pölkkylä 297 121 121 418

TK5 Tukkivuori 592 601 601 1193

TK6 Lankkumäki 312 472 472 784

TK7 Hirsivirta 302 770 606 1072

TK8 Rimala 23 59 59 82

Summa 2274 2023 1859 4297
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OMRÅDESINDELNING SOM BASERAR SIG PÅ SKOGENS 
GENOMSNITTLIGA AVVERKLINGSMÖJLIGHET.

Källa: Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
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OMRÅDE
I Södra Finland 
II Västra Finland
III Södra Österbotten
IV Norra Österbotten 

Kajanaland
V Norra Finland 
Va Södra Lappland
Vb Mellersta Lappland
Vc Norra Lappland
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