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FÖRFATTNINGSSAMLING
Kf 1989-08-22, § 198
KOMMUNALA BIDRAG TILL ENSKILD VÄGHÅLLNING
Inledande bestämmelser
§1
Kommunala bidrag lämnas i mån av tillgång på anslagna medel till
1. byggande och drift av enskilda vägar
2. Förrättning som har samband med bidragsberättigad åtgärd.
§2
Till byggande av väg räknas anläggande av ny väg, omläggning av väg i
ny sträckning samt ombyggnad och förbättring av väg.
§3
Till drift av väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, mindre
förbättringsarbeten samt förnyelse av beläggning.
§4
Till väg hör vägbana och övriga väganordningar.
§5
Bidrag lämnas som byggnadsbidrag eller driftbidrag.
§6
Bidrag lämnas inte till marklösen eller intrång.
Bidragsförutsättningar
§7
Bidrag lämnas för väg som prövas vara ändamålsenlig med hänsyn till
övriga vägar, om kostnaderna för vägen är skäliga med hänsyn till
nyttan av den.
Bidrag utbetalas till väghållare, i första hand samfällighetsförening e d,
vars väg betjänar minst en åretruntbebodd fastighet.
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§8
Bidrag lämnas endast om väghållningen är ordnad genom en förrättning
som vunnit laga kraft eller genom en överenskommelse som har
godkänts av gatunämnden.
§9
Bidrag under 200 kronor utbetalas ej. Vägens minimilängd skall vara
200 meter för att vägen skall vara bidragsberättigad.
§ 10
Årligt driftbidrag lämnas endast om vägen hålls i ett för dess ändamål
tillfredsställande skick.
§ 11
Väg får inte, helt eller delvis, stängas för trafik utan gatunämndens
medgivande.
§ 12
Byggnadsbidrag för andra kostnader än projektering beviljas endast om
godkända projekteringshandlingar för vägobjektet finns.
§ 13
Ansökan om byggnads- eller särskilt driftbidrag skall insändas till
gatunämnden senast den 1 december året före bidragsåret.
Gatunämnden beslutar om inom vilken tid beviljat bidrag skall
utnyttjas.
§ 14
Ansökan om årligt driftbidrag skall avse senast förflutna kalenderår och
insändas till gatunämnden senast den 1 maj.
När årligt driftbidrag en gång beviljats, betalas bidraget ut
fortsättningsvis utan att ny ansökan inges. Kraven i § 10 skall dock
uppfyllas.
§ 15
Bidrag lämnas inte till kostnader som uppkommit innan bidraget
beviljats.
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Beräkning av bidrag
§ 16
Byggnadsbidrag avser kostnader för byggande av väg, Kostnader för
projektering, kontroll av utförande samt ersättning för förrättning i
samband med att vägen byggs får inräknas.
§ 17
Särskilt driftbidrag avser kostnaden för mindre förbättringsarbeten eller
förnyelse av beläggning.
§ 18
Årligt driftbidrag avser kostnader för barmarksunderhåll och
vinterväghållning.
§ 19
Väg med statsbidrag lämnas, när länsstyrelsen beviljat bidrag:
a) byggnadsbidrag och särskilt driftbidrag med högst 20% av den av
länsstyrelsen godkända kostnaden dock högst 20% av verklig kostnad.
Sammanlagda bidrag från det allmänna skall dock högst vara 90%.
b) årligt driftbidrag med högst 30% av den av länsstyrelsen beräknade
kostnaden. Sammanlagda bidrag från det allmänna skall dock vara
högst verklig kostnad.
§ 20
Väg inom vägförenings väghållningsområde, vilken genom lantmäterieller kommunal förrättning förklarats vara vägförenings väg lämnas
a) särskilt driftbidrag till förbättringsarbeten med högst 100% av den
av gatunämnden uppskattade kostnaden
b) årligt driftbidrag med 100% av den av gatunämnden uppskattade
kostnaden.
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§ 21
Övriga bidragsberättigade vägar lämnas
a) byggnadsbidrag och särskilt driftbidrag med högst 50% av den av
gatunämnden uppskattade kostnaden
b) årligt driftbidrag med en av gatunämnden för varje år beslutad
summa per längdmeter väg.
Ansökan
§ 22
Ansökan skall göras skriftligt hos gatunämnden som beslutar om bidrag.
Vägförening ansvarar för ansökan om statsbidrag samt andra eventuellt
förekommande bidrag. Beviljade bidrag uppbäres av kommunen.
§ 23
Till ansökan skall bifogas
- redovisning av i förekommande fall andra allmänna bidrag
- uppgift om eventuellt vägnummer
- uppgift om vägens namn
- karta som visar vägens sträckning
- servitutsavtal eller annan bindande handling som visar väghållarens
rätt till vägmarken
- länsstyrelsens eventuella beslut om beviljat bidrag
- vid väg som inte är samfälld, namn på av väghållaren utsedd
kontaktman till vilken bidrag skall översändas.
§ 24
Till ansökan om byggnadsbidrag eller särskilt driftbidrag för väg utan
statligt bidrag skall kostnadsberäkning samt - om gatunämnden så
beslutar - arbetsritningar bifogas.
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Slutredovisning och utbetalning
§ 25
Anmälan om att arbeten med byggnadsbidrag eller särskilt driftbidrag
avslutats skall ske till gatunämnden.
§ 26
Gatunämnden utför slutbesiktning för vägar utan statsbidrag.
§ 27
Slutredovisning och slutbesiktningsprotokoll skall översändas till
gatunämnden tillsammans med kostnadssammanställning med
fakturakopior, i förekommande fall godkänd av samfällighetsföreningens
styrelse och revisorer.
§ 28
Gatunämnden beslutar, efter det att redovisade kostnader är godkända,
om utbetalning av bidrag till samfällighetsförening e d respektive till §
23 utsedd kontaktman.
§ 29
Gatunämnden kan, för vägobjekt med statligt byggnadsbidrag, besluta
att bidrag betalas ut allt eftersom arbetet fortgår (a conto) i
motsvarande proportion som staten betalar ut.
Övriga bestämmelser
§ 30
Gatunämnden skall på lämpligt sätt övervaka att medel som tilldelats
väghållare används för avsett ändamål.
§ 31
Bidragsmottagare har att till gatunämnden meddela
- dels förändringar som kan ha betydelse för bidragsberäkning och utbetalning
- dels förändringar i styrelse, kontaktmannaskap etc.
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Tillägg
§ 32
Utöver bidrag enligt ovan kan, efter särskilt beslut i kommunstyrelsen,
bidrag lämnas till väg som är av väsentlig betydelse för näringslivet.
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