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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
2011:36

NORMER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD VÄGHÅLLNING
MM
Kommunala bidrag till vägföreningar, vägsamfälligheter och övriga väghållare av
enskilda vägar utgår enligt nedanstående normer. Ansökningar från intresseföreningar
och liknande sammanslutningar prövas i varje särskilt fall. Bidrag till reparation av
erosionsskador utgår till vägföreningar eller andra sammanslutningar efter prövning.

I.

BIDRAG TILL DRIFT OCH UNDERHÅLL

a.

Vägföreningar

Kommunalt driftsbidrag enl KF § 13/11 utgår med 100 % av fastställt bidragsunderlag
för år 2010 och framledes. Driftbidraget justeras årligen med index kopplat till
kommunens budgetram för inflation.
b.

Statsbidragsberättigade vägar

Kommunalt bidrag utgår med så stort belopp att statsbidraget och det kommunala
bidraget tillsammans utgör 90 % av det fastställda bidragsberättigade beloppet.
c.

Icke statsbidragsberättigade vägar

För asfalt- eller oljegrusbelagd väg utgår kommunalt bidrag med 1:12 kronor per längdmeter. För icke hårdgjord väg utgår bidrag med 1:95 kronor per längdmeter.
Driftbidraget justeras årligen med index kopplat till kommunens budgetram för inflation.
För enskild väg med endast en delägare, utgår bidrag endast för den väglängd som överstiger
200 m.
Bidrag understigande 200 kronor utbetalas ej.
d.

Ansökningsförfarande m m

Bidrag till statsbidragsberättigade vägar utbetalas utan särskild ansökan enligt det
underlag som vägverket tillhandahåller. Bidrag till övriga vägar utbetalas enligt underlag
som gatukontoret inhämtar.

II.

BIDRAG TILL NYBYGGNAD OCH ASFALTERINGSARBETEN

a.

Bidragsnorm

Inom ramen för anvisade anslag och efter kommunal prövning av behov m m utgår
kommunalt bidrag med 25 % av den kostnad som återstår sedan eventuellt statsbidrag
frånräknats.
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Till nybyggnad räknas även förstärkningar av broar, vägräcken m m. Till asfalteringsarbeten hänföres endast asfaltering av grusbelagd väg eller toppbeläggning inklusive
justeringsarbeten före beläggning.
Som villkor för kommunalt bidrag föreskrives, dels att upphandling av asfalteringsarbeten skall samordnas med kommunens upphandling, dels att kommunen får utöva
kontroll på arbetena.
b.

Ansökningsförfarande m m

Ansökan om kommunalt bidrag för nybyggnads- eller asfalteringsarbeten skall inlämnas
till kommunen senast 31 juli året närmast före det aktuella bidragsåret.
Efter inventering upprättar gatukontoret årligen förslag till fördelningsplan för kommunala bidrag under närmaste treårsperiod.

III.

BIDRAG TILL REPARATION AV KUSTEROSIONSSKADOR

a.

Bidragsnorm

Inom ramen för anvisade anslag och efter kommunal prövning av behov m m utgår
kommunalt bidrag med 25 % av kostnaden för reparation av kusterosionsskador.
Som villkor för kommunalt bidrag föreskrivs att kommunen får utöva kontroll på
arbetena.
b.

Ansökningsförfarande

Ansökan om kommunalt bidrag till reparation av kusterosionsskador ska ges in till
gatukontoret.

IV.

TILLGÅNG TILL FÖRENINGSRÄKENSKAPER

Förening som beviljas bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på sätt som kommunen bestämmer.

___________________

Antagna av kommunfullmäktige 1997-11-27, § 130. Bidraget under I a. och I c. justerat
enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-02-10, § 13.
(Ersätter KFS 2001:08)

