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Överlåtelseavtal
Överlåtelse av bullerskärmar på fastigheten Danderyd 3:166 inom Danderyds kommun
mellan:

1.

Staten genom Trafikverket, org.nr 202100-6297, med adress 781 89
Borlänge, (nedan benämnd ”Trafikverket”);

Och
2. Danderyds kommun, org.nr 212000-0126, genom tekniska nämnden, med
adress 182 05 Djursholm (nedan benämnd ”Danderyds kommun”).

Trafikverket och Danderyds kommun är var för sig nedan benämnda ”Part” och
gemensamt för ”Parterna”.

§1

Bakgrund

Danderyds kommun har låtit uppföra bullerskärmar omfattande tre sektioner på del av
fastigheten Danderyd 3:166 enligt bilagd ritning (Bilaga 1) i anslutning till Europaväg 18.
Bullerskärmarna är delvis uppförda ovanpå en befintlig väganordning i form av
bullervall. Syftet med bullerskärmarna är att reducera bullerpåverkan från Europaväg 18
på närliggande byggnader.
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§2

Avtalets omfattning och avgränsning

Detta avtal omfattar samtliga tre sektioner av bullerskärmarna på fastigheten Danderyd
3:166, enligt Bilaga 1.

§3

Respektive parts åtagande och ansvarsfördelning

Trafikverket är väghållare för Europaväg 18 och ansvarar för tillhörande vägområde.
Trafikverket övertar ägarskap, förvaltningsansvar och underhållsansvar av
bullerskärmarna.
Trafikverkets underhållsansvar omfattar inte klottersanering av den sida av
bullerskärmarna som vetter från Europaväg 18. Detta ska Danderyds kommun svara för.
I övrigt befrias Danderyds kommun från allt från ansvar för bullerskärmarna.
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Danderyds kommun ska i samband med överlåtelsen överlämna relevanta
relationshandlingar för bullerskärmarna till Trafikverket.
Danderyds kommun ska verka för att inte förhindra eller på annat vis försvåra
Trafikverkets tillgång till bullerskärmarna i samband med framtida tillsyns- och
underhållsarbeten.
Parterna är överens om att ansvaret för kompletterande skyddsåtgärder inom
vägområdet avseende trafikbuller åläggs Trafikverket.

§4

Ekonomi

Danderyds kommun överlåter bullerskärmarna utan kostnad. Trafikverket ska efter
överlåtelsen ombesörja och bekosta all framtida underhåll av bullerskärmarna i enlighet
med § 3.

§5

Tidplan och avtalets giltighet

Bullerskärmarna överlåts från och med den tidpunkt när detta avtal har undertecknats av
båda parter. Avtalet gäller därefter med omedelbar verkan och tills vidare.

§6

Ändringar, tillägg samt överlåtelse av avtalet

Ändringar och/eller tillägg till detta avtal skall vara skriftligen upprättade och
undertecknade av båda parter för att vara gällande.

§7

Tvist

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol
enligt svensk lag med Attunda tingsrätt som första instans.
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§8

Parternas mellanhavanden

Parternas samtliga mellanhavanden med anledning av de aktuella bullerskärmana är
därmed slutligt reglerade.

För Trafikverket region Stockholm

För Danderyds kommun
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