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Kommunalt bidrag till enskild väg utan statsbidrag
Underhåll

För att vara berättigad till bidrag skall vägsträcka till allmänt underhållen väg eller
vägsamfällighet vara minst 200 meter. Längden avser sträckan från allmän väg eller
samfälld väg till yttergräns för tomt eller gårdsplan.


Fastighet, vid väg för vilken bidrag söks, ska bebos av på fastigheten folkbokförd
användare av vägen.



Där två eller flera väghållare underhåller samma väg utbetalas bidraget i förhållande till
den av var och en underhållna väglängden, eller till den väghållare som gemensamt
utses av övriga fastighetsägare.



Väg skall vara av godtagbar standard för biltrafik året om.



Väghållare som erhållit kommunalt bidrag får ej avstänga väg för trafik med personbilar
och lättare fordon. Tunga transporter bör dock av väghållaren kunna förbjudas.



Tillsyn av väg som beviljats bidrag utövas av samhällsbyggnadsförvaltningen.



Bidrag beviljas för en tidsperiod av ett år. Ansökan om bidrag skall vara
samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 1 november årligen. Utbetalning
sker i efterskott före årsskiftet.



Underhållsbidraget uppgår till 3,50 kronor per löpmeter.

Nybyggnad och iståndsättning
Kommunalt bidrag för nybyggnad och iståndsättning kan utgå efter prövning av ansökningar i
varje särskilt fall.
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Kommunalt bidrag till enskild väg med statsbidrag
Underhåll


Underhållsbidrag utgår med Trafikverkets ”Förteckning över enskilda vägar med
underhållsbidrag”, som grund.



Bidrag utgår med
underhållskostnaden.



Bidrag utbetalas utan särskild ansökan senast 31 december varje år.

maximalt

20

%

av

den

i

förteckningen

beräknade

Nybyggnad och iståndsättning
Kommunalt bidrag för nybyggnad och iståndsättning utgår med 10 procent av de
statsbidragsberättigade kostnaderna. Av Trafikverket godkänd kostnadsberäkning bifogas
ansökningshandlingarna.
Förrättningskostnader
Bidrag till förrättningskostnader utgår med upp till 100 procent under förutsättning av att
kommunen genom samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat sitt skriftliga godkännande till
föreningen. Godkännandet skall inhämtas för förrättningens påbörjande.

Gäller från och med 2017-09-22
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