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Riktlinjer för bidrag till enskild väghållning inom Orust kommun
Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-08 § 70
§ 1 Allmänt
Kommunalt vägbidrag utgår endast till väg som betjänar fast boende. Med fast boende menas att
den boende ska vara skriven på fastigheten enligt folkbokföringslagen. Väg som erhåller
kommunalt bidrag får inte med vägmärke eller på annat sätt avstängas för allmän trafik. Om väg
berör flera fastigheter men vägsamfällighet saknas, ska i ansökan anges till vilken person
(väghållare) bidrag ska utbetalas, vilket ska kunna styrkas med fullmakt från övriga intressenter.
För att kunna få bidrag ska vägens standard vara sådan att den året runt under normala
förhållanden är farbar för allmännyttig trafik, så som renhållningsfordon, slamsugningsbilar,
ambulans, brandkår etc.
Bidrag beviljas under förutsättning att medel finns tillgängliga inom anvisad årlig budgetram.
Räcker inte det årliga anslaget får köbildning införas.
§2 Vägunderhållsbidrag
Syftet med bidraget är att hjälpa väghållare, som har betungande vägunderhållskostnader. För att
vägsamfälligheten ska kunna få kommunalt vägunderhållsbidrag, så måste samfälligheten ansöka
om att bli bidragsberättigad. Efter prövning och godkännande år 1, utanordnas bidrag årligen
inom ramen för anslagen budgetram.
Bidrag till vägunderhåll kan utgå till vägsamfällighet med mellan 500 – 1000m väglängd med ett
av kommunstyrelsen årligt fastställt belopp för varje påbörjat 100-tal meter. I särskilda fall, och
om det årliga anslaget tillåter, kan bidrag utgå för väglängd över 1000m.
För väg inom tätbebyggt område erhålls inte bidrag. Med "tätbebyggt område" avses områden
som uppfyller något av nedan nämnda kriterier:
a/ Område med av Orust kommunfullmäktige antagen byggplan/detaljplan.
b/ Vägsamfällighet som har område där byggplan/detaljplan enligt punkt "a" helt eller delvis
ingår.
c/ Vägsamfällighet som har vägsträckor där Orust kommun håller med gatubelysning.
Även om endast korta vägsträckor av ovan nämnda kriterier ingår i väghållarens ansvar, erhålles
inget bidrag.
§3 Nybyggnads- och förbättringsbidrag
För att erhålla kommunalt bidrag för nybyggnationer eller förbättringar måste vägsamfällighet
ansöka om bidrag för ändamålet. Ett villkor är att samfälligheten erhållit statsbidrag från
Trafikverket och följande uppgifter ska lämnas av sökanden till kommunen:

-

Uppgift om av Trafikverket godkänd kostnad (delkostnad vid iståndssättning för
vägföretaget)
Uppgift/beslutsunderlag om bidrag i belopp och procent som beviljats i statsbidrag.

-

Uppgift om samtliga intressenter i vägsamfälligheten enligt förrättning.

-
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-

Uppgift om vägsamfällighetens styrelse, kassaförvaltare, post- och bankgirokont etc,
postadress och telefon mm.

-

Uppgift om Trafikverkets fastställda kostnad och kopia på slutbesiktningsprotokollet.

Det kommunala bidragets storlek är maximalt 12% av Trafikverkets fastställda kostnad.
Förskott av fastställt bidrag kan, efter särskild prövning, utbetalas för utrednings- och
förrättningskostnader om särskilda skäl föreligger.
§4 Administration och tillämpningsanvisningar
Kommunstyrelsen är bidragsmyndighet och förmedlingsorgan för samtliga bidrag till enskild
väghållning. Ansökan ställs till Kommunstyrelsen, utskottet för samhällsutveckling.
Vägsamfällighet är skyldig att på begäran redovisa erlagda väghållningskostnader för vilka bidrag
söks. Vägsamfällighet, som lämnar oriktiga uppgifter eller inte redovisar förändringar, är skyldig
att återbetala för högt mottaget bidrag.
Kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen kan utfärda ytterligare detaljbestämmelser
och/eller tillämpningsanvisningar som stöd till kommunfullmäktiges riktlinjer.
//

