Regler för kommunalt stöd för
enskild väghållning
Förslag från
Tekniska nämnden
Antagen av
Kommunfullmäktige den 18 december 1995, § 156.
Dnr KS2006/49

A. Underhåll
1)
Till statsbidragsberättigade enskild väg med vägverkets klassificering:
vägkategori A
Väg för fast boende inom landsbygdsområde. Även sådan näringslivsväg
med trafik som nyttjas av bebodda och verksamma jordbruk hänförs till
denna kategori.
utgår kommunalt bidrag så att totalersättningen inkl. statsbidrag blir 6.50
kr/m.
vägkategori B
Väg för fast boende inom byggnadsplanelagt område eller motsvarande
utgår kommunalt bidrag så att totalersättningen inkl. statsbidrag blir 8
kr/m.
vägkategori C
Väg för genomfartstrafik som till övervägande del nyttjas av andra än
dem som bor utmed vägen eller har (bör ha) delaktighet i väghållning.
Vägens årsdygnstrafik skall vara större än 25 fordon.
utgår kommunalt bidrag så att totalersättningen inkl. statsbidrag blir 6.50
kr/m.
vägkategori D
Väg av väsentlig betydelse för det rörliga friluftslivet. Väg med trafik som
nyttjas av motionsinriktade och naturbaserade aktiviteter och som inte är
av väsentlig betydelse för ortens näringsliv.
utgår kommunalt bidrag så att totalersättningen inkl. statsbidrag blir 5
kr/m.
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vägkategori E
Väg för fritidsbebyggelse inom byggnadsplanelagt område eller
motsvarande som samlar utfarter för minst 25 fritidshus
utgår inget kommunalt bidrag.
vägkategori F
Väg av väsentlig betydelse för näringslivet. D v s vägen trafikeras i
huvudsak av näringslivet eller vägen har en viktig funktion för
sysselsättningen inom vägens influensområde och antalet arbetstillfällen
har stor betydelse för orten.
utgår inget kommunalt bidrag.
2 a)
Till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar, vägkategori A, som är
150 m eller längre till permanent bebodda fastigheter utgår kommunalt
bidrag med max 6.50 kr/m. För varje förening är de första 150 m inte
bidragsberättigat.
Om bidraget avser väg med mer än en permanent bebodd fastighet skall
skriftlig överenskommelse om fördelningsgrunderna träffas. Dessutom
skall fastighetsägarna utse det ombud som skall ansvara för
vägunderhållet och mottaga bidraget.
Bidragsberättigad väglängd skall räknas till sista permanenta bebodda
fastighets infart.
För enskild väg som ansluter till allmän väg eller annan enskild väg i två
punkter och där båda utfarterna är av väsentlig betydelse kan bidrag utgå
för hela väglängden.
2 b)
Till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar, vägkategori B, utgår
kommunalt bidrag om 8 kr/m.
3)
Bidragsbeloppens storlek skall årligen fastställas av tekniska nämnden.
4)
I de fall vägar och belysningsanläggningar korsar kommungränser utgår
bidrag endast till de delar som ligger inom Sandvikens kommun.
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B. Byggande och upprustning av enskilda vägar och
belysningsanläggningar för permanent bebodda
fastigheter
1)
Till väg företag för vilka statsbidrag utgår kan kommunalt bidrag beviljas
med 15 % av den av vägverkets och /eller kommunen godkända
kostnaden.
2)
Till vägföretag för vilka statsbidrag icke utgår till byggande eller
upprustning, kan kommunalt bidrag beviljas med högst 20 % av den
verkliga kostnaden. Bidrag för enskild utfartsväg beviljas endast till vägar
som är längre än 150 meter.
3)
Som underlag för kommunalt bidrag räknas förrättnings-, projekterings-,
och byggnadskostnader, men inte kostnader för marklösen och räntor
under byggnadstiden.

C. Allmänna villkor
Vägar till vilka kommunalt driftbidrag utgår får inte avstängas för trafik
annat än under tjällossnings-perioden.
Tekniska nämnden skall ha tillsyn över verksamheten under beaktande av
att bidragsgivningen avser att bibehålla och främja tillkomsten av
enskilda vägar för permanentbebyggelse. Om ändrade förhållanden
angående utnyttjande, kostnadsfördelning eller annat inträffar skall vid
varje tillfälle bidragsgivningen omprövas och de åtgärder och rättelser
vidtagas som erfordras för att uppnå bidragsgivningens huvudsyfte.
Bidrag utbetalas en gång om året för föregående kalenderår efter
inkommen godkänd ansökan. För att bidrag skall utgå enligt punkt A 2
skall bidragsansökan vara tekniska nämnden tillhanda senast den 1 mars
det år ansökan avser. Ny ansökan behövs endast om några ändringar har
skett.
Bidragsansökan för byggande och upprustning enligt punkt B skall vara
tekniska nämnden tillhanda i så god tid att bidragsbeslut kan delges innan
arbetet igångsätts.
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D. Beslut
Tekniska nämnden skall inom ramen för anvisade medel för den enskilda
väghållningen besluta om bidrag till underhåll, anläggningar och
upprustning samt avgöra erforderliga tolkningsfrågor.

F. Giltighet
Dessa bestämmelser gäller för underhållsbidrag som skall utbetalas från
och med bidragsåret 1996 och för bidrag till byggande och iståndsättning
för arbeten som utförs från och med 1996-01-01.
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