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BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL ENSKILD
VÄGHÅLLNING M.M. I ESLÖVS KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige den 28 april 1986.
Ändr. 31 oktober 1988 samt 14 december 1992 att gälla fr.o.m. 1 januari 1993.

A

Allmänna förutsättningar

1.

Bidrag lämnas för väg avsedd för allmän motorfordonstrafik och vars väghållning är
ordnad genom i kommunen verksam vägförening, vägsamfällighet,
gemensamhetsanläggning eller genom avtal om samverkan mellan väghållare.

2.

Med vägsamfällighet avses i dessa bestämmelser vägsamfällighet bildad genom
förrättning enligt 2 kap 1939 års lag om enskilda vägar.

3.

Med vägförening avses i dessa bestämmelser vägförening bildad genom förrättning enligt
3 kap 1939 års lag om enskilda vägar.

4.

Med gemensamhetsanläggning avses i dessa bestämmelser sådan
gemensamhetsanläggning som bildats genom förrättning enligt 1973 års anläggningslag
och som underhåller väg som är mer än 400 m och är avsedd för motorfordonstrafik. Vid
beräkning av bidrag jämställes gemensamhetsanläggning med vägsamfällighet.

5.

Med avtal om samverkan mellan väghållare avses i dessa bestämmelser av kommunen
godkänt avtal, som reglerar underhåll av väg som är mer än 400 m och avsedd för allmän
motorfordonstrafik. Vid beräkningen av bidrag jämställes sådan samverkan med
vägsamfällighet.

6.

Bidrag lämnas endast för vägdel som är belägen inom kommunen.

7.

Väg, för vilken kommunalt driftbidrag lämnats
- skall genom barmarksunderhåll och vinterväghållning vara fullt framkomlig hela året på
ett ändamålsenligt och trafiksäkert sätt,
- skall ifråga om underhåll vara underkastad kommunens kontroll,
- får ej utan kommunens medgivande stängas för allmän trafik.

8.

Vid utförande av arbeten för vilka iståndsättningsbidrag eller särskilt byggnadsbidrag
lämnats ska kommunen ha möjlighet att utöva erforderlig kontroll.

2

9.

Annan användning av erhållet bidrag än som anges nedan får endast ske efter
godkännande av tekniska nämnden.

10. Om kommunen finner att bidrag använts för icke avsett ändamål, att väg inte underhålles
på tillfredsställande sätt, att väg avstängts för allmän trafik utan kommunens medgivande
eller att vägförening ej redovisar hur iståndsättningsbidrag använts kan bidragsmottagare
åläggas att återbetala erhållna bidrag.
B

Bidragsformer

1. Driftbidrag
--------------Driftbidrag skall användas för barmarksunderhåll och vinterväghållning samt för anskaffande
av erforderliga redskap.
Driftbidrag lämnas för
- väg eller vägdel för vilken statsbidrag erhålles med ett belopp av 0,3 A kr/m
- väg eller vägdel för vilken statsbidrag ej erhålles till vägförening med ett belopp av A
kr/m och till vägsamfälligheter med ett belopp av 0,7 A kr/m
där A är bidraget per meter väg och bestämmes av formeln
11 x 0,3 A + 12 x A + 13 x 0,7 A = B
där
11 = total väglängd för vägföreningar/vägsamfälligheter
med statsbidrag
12 = total väglängd för vägföreningar utan statsbidrag
13 = total väglängd för vägsamfälligheter utan statsbidrag
B = av kommunfullmäktige fastställt anslag till driftbidrag
2. Nyanläggningsbidrag
----------------------Nyanläggningsbidrag skall användas för nyanläggning och ombyggnad av väg eller bro med
sidoanordningar och avvattning samt för nytt asfaltslitlager.
Nyanläggningsbidrag lämnas som årligt bidrag till vägföreningar.
Av kommunfullmäktige årligen beslutat totalt bidrag fördelas på vägföreningarna i proportion
till väglängden inom respektive vägförenings verksamhetsområde oberoende av eventuella
statsbidrag.
Erhållet bidrag skall ha utnyttjats för sitt ändamål inom tre år. Om särskilda skäl föreligger
kan tekniska nämnden efter särskild ansökan bevilja förlängd utnyttjandetid.
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3. Särskilt byggnadsbidrag
--------------------------Särskilt byggnadsbidrag kan erhållas för utförande av nyanläggning eller ombyggnad, som är
av större omfattning för vägförening eller vägsamfällighet och som ej omfattas av
nyanläggningsbidrag.
4. Bidrag för skötsel av vägföreningars grönområden
---------------------------------------------------Efter anmälan av vägförening ombesörjer och bekostar kommunen tillsvidare skötseln av de
grönområden, som är belägna inom i kommunen verksam vägförenings verksamhetsområde.

C

Ansökan om bidrag

Ansökan om driftbidrag och nyanläggningsbidrag skall ha inkommit till kommunen senast 30
april varje år. Ansökan skall göras på särskild blankett. Vid ansökan skall lämnas redogörelse
för hur kommunala nyanläggningsbidrag utnyttjas.
Ansökan om särskilt byggnadsbidrag skall göras skriftligen till kommunen och ha inkommit
senast tre månader innan arbetet beräknas bli påbörjat.
D

Utbetalning av bidrag

Driftbidrag utbetalas under augusti månad året efter det kalenderår bidraget avser.
Nyanläggningsbidrag utbetalas under augusti månad det kalenderår bidraget avser.
Särskilt byggnadsbidrag utbetalas efter att arbetet färdigställts och godkänts vid
slutbesiktning. Utbetalning görs inom en månad efter att kommunen fattat beslut om bidrag.
Vid större arbeten kan a-conto-utbetalning ske mot verifikationer.
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