Mellan Borås Energi och Miljö AB, org. nr 556527–5590, Box 1713, 501 17 Borås, nedan kallad
Bolaget, och Bosnäs Samfällighetsförening org.nr 716447-5324, nedan kallad Vägförening träffas
följande

AVTAL
1. Vägföreningen ger Bolaget rätt att inom Vägföreningens område(se bilaga), anlägga, underhålla,
förnya och bibehålla VA-ledningar med tillhörande anordningar samt VA-anläggningar
(avloppspumpstationer och tryckstegringsstation) fram tills att en ledningsrätt upprättas och
trätt i kraft.
2. Vägar som blir uppgrävda ska återställas enligt följande specifikation (följer Borås stads
återställningsregler):
42 cm Förstärkningslager (0-90mm)
8cm Bärlager (0-40mm)
4cm AG & 4cm ABT (Gäller enbart vägar som är asfalterade innan de blir uppgrävda)
3. Borås Energi och Miljö ansvarar för vinterväghållningen (under projektet) för de gator som blir
uppgrävda.
4. Innan arbetet påbörjas ska en syn genomföras och dokumenteras (foto/film).
5. Återställningen ska ske till förutvarande skick.
6. Efter projektet ska en besiktning genomföras tillsammans med vägföreningen. Om vägföreningen
önskar används en oberoende besiktningsman på bekostnad av Bolaget.
7. Ev. upplagsplatser återställs till ursprungligt skick.
8. Utrustning t.ex. papperskorgar, sandlådor, belysningsanläggning, grindar, staket, skyltar,
brevlådor m.m. som berörs av arbetena skyddas om möjligt. För bortplockad utrusning ansvarar
entreprenören. Skadad utrustning ersätts med ny eller repareras till ursprungligt skick på
entreprenörens bekostnad.
9. Invasiva arter finns inom grävområdet. Massor med invasiva arter får inte flyttas till andra platser
inom samfälligheten. Maskiner och utrustning ska tvättas efter grävning i massor med invasiva
arter.
10. Befintliga vattenledningar ska vara i drift under hela arbetet. Om avbrott i vattenförsörjningen
orsakad av entreprenaden uppstår, ansvarar Bolaget för lagningen.
11. Gräsmattor ska återställas med 100mm växtjord. Växtjorden ska justeras och vältas. Sten över
20mm ska undvikas i ytskiktet. Sådd utförs med lämplig gräsfröblandning, med maskin eller för
hand under perioden april-september.
12. Naturmark får återställas med befintliga massor.
13. Garantitiden är fem år efter godkänd slutbesiktning.

14. Bolaget ska kontinuerligt kommunicera en uppdaterad tidplan för projektet till de boende i
området.
15. För upplåtelsen av mark till ovan angivna ledningar skall Bolaget till Fastighetsägaren betala ut en
ersättning som görs upp i en lantmäteriförrättning i samband med att en ledningsrätt skapas.

Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav Bolaget och Vägföreningen tagit var sitt
exemplar. Ett exemplar används till lantmäteriförrättning för ledningsrätt.
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