Avtal gallande nyttjandet Halsviksvaqen, Kampersvik,
Avtal avseende nyttjande av del av Halsviksvagen for exploatering av nytt
tomtomrade (Tanums Ejgde 2:42) agt av Ehrencrona Gruppen AB / Tomas
Ehrencrona.
Foljande avtal ar upprattat mellan: Kampersvik-Ejgde Vagsamfallighet (nedan kallat
KEVSF) och Ehrencrona Gruppen AB (nedan kallat EGAB).
Bakgrunden till detta avtal ar att EGAB skall iordningstalla 16 st. tomter for
bebyggelse, med infrastruktur. Platsen for detta ar den aktuella
etableringsfastigheten Tanums Ejgde 2:42

~

EGAB forbinder sig i och med signerande av detta avtal att vara motpart for hela den
tid det tar att bebygga omradet. Detta innebar att KEVSF och EGAB ar de parter som
avtalet galler emellan. Eventuella underentreprenorer (maskinforetag,
husbyggnadsforetag osv.) omfattas anda av avtalet men lyder under EGAB:s avtal
med KEVSF och innefattas implicit i EGAB i texten nedan.
For att komma till omradet for exploatering kravs tilltrade till del av Halsviksvagen,
som skots och forvaltas av KEVSF, fran vagens borjan i Kampersvik och strackning
till T-E 2:42 slut pa Halsviksvagen. Aktuellt omrade har besiktigats.
Detta avtal omfattar:
1) Rattigheten att inom nedan angivna ramverk, nyttja Halsviksvagen fran dess

borjan Yidbusshallplatsen i Kampersvik t.o.m. grans for fastigheten Tanums
Ejgde 2:33 dar ny vag skall ansluta.
2) Ansvar for att under pagaende entreprenad

"\

halla vagen oppen och i farbart skick
for KEVS medlemmar och allmanheten, samt baserat pa besiktningsutlatande av
tredje part, aterstalla Halsviksvagen till dess ursprunglig skick i samband med att
entreprenaden avslutas.

3) Ekonomiskt ansvar for besiktning, lopande vagunderhall samt aterstallande av
vagen.
Ramverk:
Schewenius Belaggningsplanering HB anlitas for besiktning och utlatande om
vagens tillstand fore paborjan av entreprenad. Kostnaden for detta tacks av EGAB via
direktfakturering fran Schewenius Belaggningsplanering HB.
EGAB ges i och med signerandet av detta avtal tills vidare dispens att overtrada BK3
och forbinder sig samtidigt att inte belasta Halsviksvagen over gallande norm kallat
BKl, om inte sarskilt tillstand harfor har lamnats av KEVSF.
Undantaget ar dock bron Yid Ejgdetjarnets utrinning som inte tar anvandas alls.
EGAB forbinder sig med detta avtal att bygga en egen bro for entrepenaden.

EGAB far inte begransa framkomligheten pa Halsviksviigen for ovrig trafik. Detta ar
speciellt viktigt under sommarmanaderna (juni-augusti) da mycket trafik
forekomrner. »
EGAB forbinder sig att halla diken och poster oppna Yid sin gravning for kabel och
ledningsdragning langs Halsviksvagen.
EGAB forbinder sig att sta for Lantmateriets forrattningskostnader, da inom EGABs
exploateringsomrade en ny vag skall anslutas till Kampersvik-Ejgde vagsamfallighet.
Yid nagons tveksamhet/Infor avslutande av entreprenad och aterstallande av
Halsviksvagen gors en ny besiktning av tredje part for att utrona status pa, samt ev.
behov av atgard av saval ytskikt som underliggande vagkropp.
1den man eventuell vagforandringar under byggtiden paverkar enskild tomtagare
ager EGAB ansvaret att halla denne fri fran belastning eller skada. Eventuella
ersattningar for atgarder pa enskild tomtmark betalas av EGAB och forhandlas
eventuellt under overinseende av KEVSF styrelse.
AlIa kostnader forknippade med uppratthallandet av Halsviksvagens
farbarhet under entreprenaden, samt aterstallande av densamma vilar uteslutande pa
EGAB vad avser sin exploatering.
Arbetsmiljoansvar for samtliga i entreprenaden
vilar pa EGAB.

engagerade personer och foretag,

EGAB ansvarar aven for de skador pa Halsviksvagen som kan uppsta genom
underentreprenorers arbeten som ingar i exploateringen for T-E 2:42'S
exploateringsomrade. Det aligger EGAB att informera KEVSF om kommande
aktiviteter och anlitade entreprenorer, Anlitade entreprenorer ansvarar for att
anstallda operatorer, anlitade underentreprenorer och dess anstallda informeras om
innehallet och kravet pa efterlevnad i detta avtal. Fore entreprenorers start skall detta
avtal gas igenom och signeras av berorda hos entreprenoren och skickas till EGAB-;
Detta ar en forutsattning for att dispensen for EGAB att overtrada BK3 upp till BK1
ska fortsatta galla.
Da det i skrivandet av detta avtal ar oklart om EGAB skall utfora och bekosta en VA
ledning fram till befintliga fastigheter i sitt naromrade, stadgar detta avtal att inga
sadana arbeten far utforas utan att detta avtal utokas, da det skulle innebara
vasentligt mycket mer ingrepp i Halsviksvagen.
For att passera over Halsviksvagen (i omradet narmast bron) med ledningar for
kommunalt VA och spillvatten staller EGAB en bankgaranti (on demand) med
KEVSF som formanstagare pa summan 100.000 Sek. i samband med detta avtals
undertecknande. Denna garantisatts pa ett last bankkonto som forvaltas av Swebank
Karlstad.
Bankkontonr: 923.484.170-9 Clearingnummer: 8156-2
Yid en utokad exploatering for att tillgodose de befintliga boende kring
Halsviksvagen i omradet med Va-nat stalls ytterligare 100.00:- i bankgaranti.

En omprovning av stallandet av bankgarantin skall goras i fore november manads
utgang 2012 beroende pa arbetets fortskridande.
EGAB forbinder sig att uppratta en overenskommelse med BOMAB, Paradishojden
om hur kostnaderna for aterstallandet av Halsviksvagen i den del som lop er fran dess
borjan och fram till bron, skall fordelas dem emellan.
EGAB och KEVSF forbinder sig att tillsamman verka for att fa ett permanent tillstand
for den extra bro som EGAB skall bygga. Om sadant tillstand ges av lansstyrelsen i
Vastra Gotaland kan bron overlatas till KEVSF efter entreprenadens avslutande.
KEVSF skall da ersatta EGAB for denna bro med en skalig overenskommen summa.
Detta avtal ar upprattat i tva likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Kampersvik den
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For Kampersvik-Ejgde Vagsamfallighet KEVSF
~~ForEGAB
Tomas Ehrencrona

<f~

