Datum:

AVESTA
KOMMUN

2005-05-16

BESTÄMMELSER RÖRANDE KOMMUNALT BIDRAG TILL UNDERHÅLL OCH
ISTÅNDSÄTTNING AV ENSKILDA VÄGAR INOM AVESTA KOMMUN.
Fastställda av kommunfullmäktige den 29 november 1973
Ändrade av kommunfullmäktige den 26 november 1987
Med enskild väg förstås väg som nyttjas till farväg och icke är allmän.
A

VÄGUNDERHÅLLSBIDRAG

Utgår till vägsamfällighet, vägförening och annan enskild väg.
Allmänna villkor
1

För att bidrag skall utgå erfordras att vägens längd uppgår till minst 300 meter. Denna väglängd räknas från anslutning till allmän eller annan väg med kommunalt bidrag till sista
åretruntbebodda fastigheten, belägen efter den väg vartill bidrag sökes. Där ifrågavarande
väg har formen av s k vägslinga (flera anslutningar) kan bidrag för hela slingan utgå där
verkligt behov prövas föreligga.

2

Väg vartill kommunalt vägunderhållsbidrag utgår skall året runt hållas öppen för allmän
trafik. Avstängning eller begränsning av trafiken får endast ske då vägens bestånd kan
äventyras exempelvis under tjällossningsperioden.

3

Kallelse till årsmötesförhandlingar skall ingivas till tekniska kontoret för kännedom.

4

Väghållare, vilken erhåller vägunderhållsbidrag, skall utan kostnad ställa vägmark till förfogande
vid eventuell utbyggnad av vägbelysning eller allmän VA-anläggning.

5

Bidragstagaren skall
a) tillfredsställande underhålla berörd väg varvid sommar- och vinterväghållning skall utföras
på sätt vägens ändamål fordrar.
b) i fråga om drift och underhålla mm underkasta sig tekniska kontorets kontroll och andra
åtgärder enligt kommunstyrelsens bestämmande.

6

Anm
a) Bidrag utgår ej till vägar för fritidsbebyggelse, camping, fiskeanläggning eller annan
jämförlig anläggning, ej heller till väg huvudsakligen avsedd för utforsling av skogs- eller
jordbruksprodukter eller annan tillfällig väg.
b) Därest vägunderhållet eftersätts kan bidragsbeslutet komma upphävas av kommunstyrelsen.

G:\KK\TU\VÄGHÅLLNING\Enskilda vägar\EnskVagbidrag.doc
Sida 1 av 3

Bidrag, ansökan m m
1

Kommunalt bidrag utgår med X kr/längmeter väg för den väglängd som vid förrättning
fastställts.

2

Bidrag till oljegrusbelagd eller asfalterad väg utgår med Y kr/längdmeter väg.

3

Ansökan om vägunderhållsbidrag skall ingivas till tekniska kontoret senast 1 juli året före det år
för vilken kommunal bidrag sökes. För väg å vilken bidrag enligt beslut redan utgår behöver
ansökan ej förnyas. Särskilt fastställt ansökningsformulär tillhandahålles av tekniska kontoret.

4

Bidraget utbetalas årligen under december månad, efter av tekniska kontoret verkställd
besiktning.

(År 2005 X= 2,60 kr Y= 2,15 kr)

B

ISTÅNDSÄTTNINGSBIDRAG

1

Utgår till byggande, ombyggnad, förbättring förstärkning av väg, ombyggnad av bro eller
trumma.

2

Bidrag till beläggning med asfalt eller oljegrus utgår under förutsättning att trafikbelastningen
uppgår till minst 50 fordon/årsmedeldygn.

3

Där tillgodoseende av trafiksäkerheten kan styrkas kräva speciella anordningar kan särskilt
förhöjt bidrag utgå.

Allmänna villkor
1

Grundvillkoret för prövning av ansökan om iståndsättningsbidrag är att ifrågavarande väg uppfyller de allmänna villkoren för vägunderhållsbidrag.

2

Bidragstagaren skall
a) låta utföra anläggningen i överensstämmelse med arbetsplan, som godkänts av tekniska
kontoret,
b) påbörja och fullborda anläggningen inom tid, som fastställes i samband med bidragsbeslut.
Normalt före utgången av det kalenderår under vilket ansökan ingives,
c) underkasta sig tekniska kontorets kontroll och andra åtgärder enligt kommunstyrelsens
bestämmande,
d) i samband med ansökan redovisa ekonomisk plan jämte tillgängliga kontanta medel,
e) innan kommunalt iståndsättningsbidrag sökes skall företaget underställas vägverket med
framställning om statligt bidrag samt beslut därvidlag inhämtas.
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3

a) Bidrag utgår ej till vägar för fritidsbebyggelse, camping, fiskeanläggning eller annan jämförlig
anläggning, ej heller till väg huvudsakligen avsedd för utforsling av skogs- eller
jordbruksprodukter eller annan tillfällig väg.
b) Därest iståndsättningsföretaget ej bedrives i enlighet med fattat beslut och företedda planer
kan bidragsbeslutet komma att upphävas av kommunstyrelsen.
c) Mindre förbättringsarbeten, som dra jämförelsevis betydlig kostnad, skall räknas som
underhåll och således ej vara bidragsberättigade.
d) Ombyggnad av brotrumma eller vägdike i samband med torrläggningsföretag är inte
bidragsberättigad.
e) Markersättning är inte bidragsberättigad.
f) Administration, projekterings- och utredningskostnader är icke bidragsberättigade.
g) Flyttning av el- och teleledningar är icke bidragsberättigade.

Bidrag, ansökan mm
1

Kommunalt iståndsättningsbidrag utgår enligt ettdera av följande alternativ:
a) 30 % av skillnaden mellan statsbidrag och godkänd bidragsberättigad kostnad för företaget.
b) 75 % av godkänd bidragsberättigad kostnad för företaget i de fall då statsbidrag ej kan
erhållas.

2

Bidrag utgår alltid i procent av beräknad godkänd kostnad.

3

Ansökan om iståndsättningsbidrag skall ingivas till tekniska kontoret i tre exemplar senast den
1 juli näst före det år då arbete avses utföras. Särskilt fastställt formulär tillhandahålles av
tekniska kontoret.

4

Bidragstagaren skall på förhand underrätta tekniska kontoret om tidpunkten för
anläggningsarbetets påbörjande.
Påbörjandet av arbeten innan ansökan beviljats kan medföra risk att kommunala bidraget till
företaget i sin helhet ej kan utgå.

5

a) Bidraget utbetalas efter tekniska kontorets avsyning och godkännande av anläggningen ifråga.
b) Är iståndsättningen av betydande omfattning kan förskott upp till 90 % av godkänd
upparbetad kostnad utgå.
c) Delutbetalning sker ej oftare än en gång i månaden och ej med lägre belopp än 5000 kronor.
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