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L. 6
BIDRAGSREGLER FÖR ENSKILD VÄGHÅLLNING
Bidragsförutsättningar
Bidrag utgår för väg om väghållningen är ordnad genom vägförening, vägsamfällighet eller
annan sammanslutning som kan dokumentera sitt väghållningsansvar.
Bidrag utgår till
*
enskild väg med statsbidrag
*

annan enskild väg vars längd uppgår till minst 200 m och som betjänar två eller flera
fastigheter.

Bidrag utgår inte till
*
väg som är belägen i annan kommun,
*

väg som i huvudssak betjänar fastighet i statens, regionens eller annan kommuns ägo,

*

väg som endast utnyttjas för skogs-, lantbruks- eller industritransporter,

*

väg som underhålls av kommunen.

Det åligger väghållaren att
*

på ett tillfredställande sätt underhålla vägen,

*

hålla vägen fri från snö och is i den omfattning som krävs för biltrafik, såvida inte
kommunen medgivit annat,

*

utmed vägen tillse att växtlighet beskäres så att sikt- och trafikproblem inte uppstår,

*

rensa diken och trummor utmed vägen,

*

inte utan kommunens medgivande helt eller delvis stänga vägen för trafik eller på annat
sätt minska framkomligheten,

*

i fråga om vägens underhåll vara underkastad kommunens kontroll,

*

efter anmodan ge kommunen full insyn i verksamheten som rör vägens skötsel och
ekonomi.
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Driftsbidrag
Driftsbidrag utgår per meter väg med:
*

- för 1999

2,00 kr

*

- för 2000

2,10 kr

*

beloppet omprövas årligen av gatukontoret med hänsyn till kostnadsutvecklingen,

*

bidrag utbetalas i efterskott för kalenderår.

Upprustningsbidrag
Upprustningsbidrag prövas i varje enskilt fall av kommunen.
Ansökan/registrering
För registrering av bidragsberättigad väg skall ansökan göras hos kommunen
För redan bidragsberättigade vägar behöver ny ansökan inte göras.
Vägförening/Vägsamfällighet är skyldig att anmäla förändringar i verksamheten till tekniska
nämnden.
Ansökan om drifts- eller upprustningsbidrag skall innehålla uppgifter om väghållarens
organisation, berörda fastigheter samt vägens belägenhet och längd.
Kommunen kan, om behov anses föreligga, begära in ytterliggare uppgifter.
Beslut
Beslut om bidrag efter dessa regler fattas av kommunens tekniska nämnd.
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