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Dnr 2004.443/311

Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar
Antagen av kommunfullmäktige 1996-12-16 och ändrad senast 2004-10-25,
§ 146, att gälla fr.o.m. 2004-11-01.

Bidragsberättigade vägar
1. Bidrag utgår, med de undantag och inskränkningar, som anges
nedan, till vägförening, vägsamfällighet, eller sådan enskild fastighetsägare som kyrkobokförts på i kommunen belägen fastighet och som kan dokumentera sitt väghållningsansvar, för
a) statsbidragberättigad enskild väg
b) annan (icke statsbidragsberättigad) enskild väg, vars längd
inom kommunen uppgår till minst 400 m.
Icke bidragsberättigade vägar eller vägsträckor
2. Bidrag utgår dock inte för väg eller vägsträcka
a) som är belägen i annan kommun,
b) som i huvudsak betjänar endast fastighet i statens, landstingets/regionens eller annan kommuns ägo,
c) som i huvudsak betjänar endast sommar- eller fritidsbebyggelse eller obebodd fastighet,
d) som endast nyttjas för skogs-, lantbruks- (t.ex. s.k. markvägar) eller industritransporter, eller
e) som underhålles av kommunen.
Bidragstagarens åligganden
3. Bidragstagare förbinder sig
a) att, som ansvarig väghållare, på tillfredsställande sätt underhålla vägen
b) att hålla vägen fri från hinder av snö och is i den omfattning
som krävs för biltrafik, såvida inte tekniska nämnden medgivit
annat
c) att inte utan tekniska nämndens medgivande stänga av vägen
för trafik
d) att ifråga om vägens underhåll vara underkastad kontroll av
kommunens tekniska kontor

e) att ge kommunen full insyn i väghållarens verksamhet och
ekonomi, samt
f) att i övrigt följa de krav tekniska nämnden kan besluta att
ställa.
Bidragets storlek
4. Underhållsbidraget utgör
a), för statsbidragsberättigad enskild väg skillnaden mellan av
vägverket beräknad underhållskostnad och beviljat statsbidrag,
dock högst 30 % av vägverket beräknad underhållskostnad,
b), för annan väg, med 2 kr/m väglängd med undantag för de
första 200 m.
Iståndsättningsbidraget utgör
c) för statsbidragsberättigad iståndsättning, skillnaden mellan av
vägverket beräknad iståndsättningskostnad och beviljat statsbidrag, dock högst 30% av vägverket beräknad iståndsättningskostnad.
Ansökan
5. Ansökan om underhållsbidrag till statsbidragsberättigad enskild
väg behöver inte inges.
Ansökan om underhållsbidrag till annan enskild väg fr.o.m. visst
kalenderår, skall inges till
tekniska nämnden senast september månad föregående år.
Ansökan om iståndsättningsbidrag skall inges till tekniska nämnden senast tre månader efter att arbetet avsynats och godkänts.
Beslut
6. Till underhåll av statsbidragsberättigad enskild väg utgår generellt bidrag enligt dessa bestämmelser för kalenderåret 1974 och
fortsättningsvis (eller fr.o.m. den senaste tidpunkt då vägen beviljats statsbidrag), varför särskilt beslut inte fordras.
Beslut att annan enskild väg skall erhålla underhållsbidrag
fr.o.m. visst kalenderår och fortsättningsvis fattas av tekniska
nämnden. Tekniska nämnden får dock besluta att årligt underhållsbidrag till den del det belöper på tid då underhållet varit
bristfälligt inte utbetalas. Fortsätter försummelsen under längre
tid och rättar sig inte väghållaren efter tillsägelse av tekniska
kontoret eller åsidosätter väghållare på annat sätt märkbart sina
åligganden kan tekniska nämnden besluta att underhållsbidrag
till vägen inte skall utbetalas.
Beslut om iståndsättningsbidrag fattas av tekniska nämnden.

Utbetalning
7. Årligt underhållsbidrag utbetalas av tekniska nämnden/kontoret i
efterskott för kalenderår.
Bidrag till iståndsättningsarbete utbetalas av tekniska nämnden/kontoret inom tre månader efter att arbetet avsynats och
godkänts.

