Bestämmelser för kommunalt underhållsbidrag till enskilda vägar
Bestämmelserna antogs i Tekniska nämnden 2019-06-27, §89 samt §90 och ersätter:
Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar, antagen i kommunfullmäktige 1996-12-16 och
ändrad senast 2004-10-25, §146, att gälla fr.o.m. 2004-11-01. Förslaget ersätter även: Ändring
av ”Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar”, beslutad i kommunfullmäktige 2015-0928, §118.
Syftet med underhållsbidrag för enskilda vägar är att stödja de transportpolitiska målen och
därigenom skapa ett mer jämställt och trafiksäkert transportsystem i kommunen.

Bidragsberättigade vägar
Bidrag utgår, med de undantag och inskränkningar som anges nedan, till:
-

vägförening,
vägsamfällighet,
enskild fastighetsägare, som är folkbokförd på belägen adress inom kommunen som
vägen betjänar, och som kan dokumentera sitt väghållningsansvar, eller
enskild fastighetsägare, som är folkbokförd på belägen adress som vägen betjänar,
och vars väg främst tjänar inom kommungränsen, samt som kan dokumentera sitt
väghållningsansvar.

Ovan nämnda kan ansöka om bidrag för:
a) statsbidragsberättigad enskild väg, eller
b) annan (icke statsbidragsberättigad) enskild väg, vars längd inom kommunen
uppgår till minst 400 meter.

Icke bidragsberättigade vägar eller vägsträckor
Bidrag utgår dock inte för väg eller vägsträcka
a) som är belägen i en annan kommun,
b) som i huvudsak betjänar endast fastighet i statens, landstingets/regionens eller
annan kommuns ägo,
c) som i huvudsak endast betjänar sommar- eller fritidsbebyggelse eller obebodd
fastighet,
d) som endast nyttjas för skogs-, lantbruks- eller industritransporter, eller
e) som underhålles av kommunen.
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Bidragstagarens åliggande
Bidragstagaren förbinder sig
a) att, som ansvarig väghållare, på ett tillfredsställande sätt underhålla vägen genom att
följa Trafikverkets riktlinjer för drift och underhåll och därmed se till:
- att anslutning till allmän väg är god ur trafiksäkerhetssynpunkt (god sikt,
tydliga vägmarkeringar och att skyltar hålls i ordnat skick),
- att beläggningen är i gott skick. För grusbeläggning får uppstickande stenar
inte förekomma och det skall vara tillräckligt med grus så att vägen kan
hyvlas,
- att avvattning sker på ett tillfredsställande vis med diken och kantskärningar,
- att trummor är rensade och in- och utlopp fungerar,
- att broar är röjda och rengjorda, samt
- att röjning av träd och buskage är i sin ordning (normalt 2 meter från
vägkanten och 4,6 meter i höjdled)
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 hålla vägen öppen för allmän trafik, såvida tekniska nämnden inte medgivit annat
d) att ge kommunen full insyn i väghållarens verksamhet och ekonomi gällande driftoch underhållsarbetet för vägen
e) att eventuellt anlitade entreprenörer ska inneha registrerad firma, f-skattesedel och
ska vara registrerad för mervärdesskatt, samt
f) att i övrigt följa de riktlinjer och krav tekniska nämnden kan besluta.

Bidragets storlek
Underhållsbidraget bestäms enligt nedan:
a) Kommunalt underhållsbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar utgörs av
max 19,5 %, vid <60% bidragsandel från Trafikverket, respektive 10%, vid ≥60%
bidragsandel från Trafikverket år 1 (år 1 räknat från 2018). Därefter betalas samma
belopp ut utifrån 2018 års (år 1) beräknade underhållskostnad. Detta medför att den
procentuella bidragsandelen minskar i takt med att underhållskostnaderna årligen
ökar.
b) Kommunalt bidrag för underhåll av icke statsbidragsberättigad enskild väg
utbetalas med (grundbelopp) 3,50 kr/meter väglängd, med undantag för de första
200 meterna som icke är bidragsberättigade. Grundbeloppet indexuppräknas årligen
med utgångspunkt från KPI-index med basmånad oktober 2014. Bidraget utgår med
minst grundbeloppet.
Kommunalt iståndsättningsbidrag kan beviljas under förutsättning att det ryms inom
tilldelad budget.

Ansökan
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Ansökningsprocess för underhållsbidrag för enskilda vägar sker enligt nedan:
a) Ansökan om underhållsbidrag till statsbidragsberättigad enskild väg behöver inte
inkomma separat till tekniska nämnden.
b) Ansökan om icke statsbidragsberättigad väg ska inkomma till tekniska nämnden
med ett femårs-intervall. Ansökan ska inkomma till tekniska nämndens brevlåda via
ansökningsformulär som återfinns på Hässleholms kommuns hemsida. I ansökan
ska samtliga begärda uppgifter vara korrekt ifyllda för att bidrag ska utbetalas. Vid
frågor kontaktas tekniska förvaltningen. Ansökan ska vara tekniska nämnden
tillhanda senast 20xx-09-30. Handläggningstiden för beslut är 8 veckor från sista
ansökningstillfälle.

Beslut angående bidragsunderhåll för icke statsbidragsberättigad väg
Beslut att icke statsbidragsberättigad enskild väg ska erhålla kommunalt
underhållsbidrag från och med visst kalenderår och fem år framåt fattas av tjänstemän
på tekniska förvaltningen på delegation av tekniska nämnden.
Beslutet gäller hela femårs-perioden så till vida att ovanstående åliggande uppfylls under
hela den beviljade perioden.
Beslut om iståndsättningsbidrag behandlas separat och fattas av tekniska nämnden.

Utbetalning
Årligt underhållsbidrag betalas ut av tekniska förvaltningen i efterskott för passerat
kalenderår. Beräknad utbetalningsperiod är 1 feb – 30 april.
Om underhållet är eftersatt och väghållaren inte uppfyller ovanstående åliggande, eller
om vägen stängts av utan tillstånd föreligger risk att bidraget uteblir.

Ändring av kontaktperson eller
statsbidragsberättigad enskild väg

bidragsmottagare

för

icke

Ändras kontaktuppgifter eller bidragsmottagare under beviljad femårsperiod är det ny
kontaktpersons eller bidragsmottagares ansvar att meddela tekniska förvaltningen
ändringen via särskild blankett som återfinns på Hässleholms kommuns hemsida.
Anmälningen om ändringen ska vara tekniska förvaltningen tillhanda senast 20xx-12-31
samma år ändringen trätt i kraft. Uteblir anmälningen kan bidrag utebli.
För vägförening/vägsamfällighet ska styrelseprotokoll eller årsmötesprotokoll som
innehåller beslut om ändrad kontaktperson eller bidragsmottagare bifogas.
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Tillsyn
Tillsyn av vägen kommer att ske utan att väghållaren blir kallad. Vid tillsyn kommer
tekniska förvaltningen särskilt kolla på ovanstående åliggande väghållaren förbinder sig
till. Är underhållet eftersatt eller försummat skickas en skriftlig anmärkning till
väghållaren. Väghållaren har två månader på sig att rätta till anmärkningarna om inget
annat kommes överens med tekniska förvaltningen. Fortsätter försummelsen kan
tekniska nämnden besluta att underhållsbidrag inte ska betalas ut, och beviljad
bidragsberättigad period avslutas. En ny ansökan får då inkomma för att bidragsärendet
ska återupptas.

