Författningssamling
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Regler för kommunens stöd till enskild väghållning
Fastställd av kommunfullmäktige 1983-11-14 § 168
Senast reviderad av kommunfullmäktige 2014-10-13, § 152
Gäller från och med 2015-01-01

Bidragsberättigad väg
l. Kommunen lämnar bidrag, med de undantag och inskränkningar som
anges nedan, till vägförening, vägsamfällighet, samfällighetsförening,
annan väghållningsorganisation eller enskild person, som åtagit sig
väghållaransvar för
a) enskild väg med statligt driftbidrag (statsbidragsberättigad väg) eller
b) annan enskild väg, som utgör enda eller kortaste utfart från helårsbostad för i
kommunen folkbokförd person.
Väg eller vägsträcka som ej erhåller bidrag
2. Bidrag lämnas inte för väg eller vägsträcka
a) som är belägen i annan kommun
b) som betjänar endast fastighet i statens, landstingets eller annan kommuns ägo
c) som betjänar endast fritidsbebyggelse eller obebodd fastighet
d) som nyttjas endast för skogs-, lantbruks- (t.ex. s.k. markväg) eller
industritransporter
e) som underhålles av kommunen
f) som ligger inom detaljplan
Bidrag
3. Årligt underhållsbidrag
Bidrag till årligt underhåll för statsbidragsberättigade vägar och andra
enskilda vägar justeras vid behov av tekniska nämnden.
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Förbättringsbidrag
Så kallade förbättringsbidrag till punktinsatser (grävning diken, vägtrummor m.m.)
kan endast sökas av väghållare med statsbidragsberättigade vägar.
Ansökan om bidrag skall grundas på av Trafikverket uppförd kalkyl
över arbetena. Bidraget utbetalas enligt tekniska nämndens beslut
och policy efter att arbetet besiktats och godkänts av Trafikverket.
Bidragstagarens åliggande
4. Bidragstagare som erhåller underhållsbidrag är skyldig, såvida inte
kommunstyrelsen/tekniska nämnden medgivit annat,
a) att hålla vägen öppen för allmän trafik under hela året utan
inskränkningar för viss tid eller för vissa kategorier av trafikanter. Dock
må bidragstagare utan erinran från kommunstyrelsen/tekniska nämnden,
under tid då vägs bärighet är nedsatt på grund av tjällossning eller långvarig
nederbörd, föreskriva nedsatt bruttovikt om möjligt med undantag för buss
i linjetrafik, skolskjuts och för fordon som ombesörjer transport av
livsmedel, post och avfall.
Det ankommer på väghållaren att uppsätta författningsenliga vägmärken
samt annan utrustning (avstängningsmaterial m.m.) för att upprätthålla
trafiksäkerheten på vägen.
Anmälan av avstängning och även avstängningens upphörande skall
lämnas till kommunens tekniska kontor tel. 0491-880 00.
b) att, som ansvarig väghållare hålla vägbana och övriga väganordningar i
ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och
andra åtgärder
c) att i fråga om vägens underhåll vara underkastad kontroll av kommunens tekniska
kontor
d) att för kommunen möjliggöra full insyn i väghållarens verksamhet och ekonomi
e) att omedelbart anmäla till kommunen om vägen inte längre erfordras som tillfart till
helårsbostad
Ansökan
5. Ansökan om underhållsbidrag skall alltid sökas hos tekniska
kontoret. Efter godkännande utbetalas bidraget årsvis i
efterskott.
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6. Ansökan om investeringsbidrag skall inges i god tid innan arbetet
påbörjas. Till ansökan skall därvid bifogas, av Trafikverket godkänd
kostnadsberäkning.

7. Bidrag till enskilda vägar lämnas enligt tekniska nämndens beslut och policy.
Tekniska nämnden kan besluta att inte utbetala bidrag om underhållet varit
bristfälligt. Pågår försummelsen under längre tid och rättar sig väghållare
inte efter påpekande av tekniska nämnden eller åsidosätter väghållare
annars märkbart sina åligganden får tekniska nämnden besluta att
underhållsbidrag till vägen inte vidare skall lämnas.
Utbetalning
8. Årligt underhållsbidrag utbetalas i efterskott snarast efter
verksamhets/kalenderårets slut genom tekniska kontorets försorg.
Så kallat förbättringsbidrag, endast statsbidragsberättigade vägar,
utbetalas enligt tekniska nämndens beslut och policy efter det att
Trafikverket har besiktat och godkänt arbetet.
Ikraftträdande
9. Dessa regler träder i kraft när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

