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1. Definitioner av vägförening, vägsamfällighet och enskild utfart
Vägförening
För att betraktas som vägförening ska ett antal kriterier vara uppfyllda:






Kommunal standard (gator med god framkomlighet, asfaltsbeläggning, fungerande
vägavvattning, gatubelysning, vinterväghållning enligt hamn- och gatuförvaltningens
riktlinjer)
Inom detaljplanelagt område.
Majoriteten åretruntboende.
Öppen för allmän trafik.

Vägsamfällighet
För att betraktas som vägsamfällighet ska ett antal kriterier vara uppfyllda:




Minst 1 000 meter sammanhängande väg till anslutande väg (statlig, kommunal,
enskild)
Öppen för allmän trafik.
Bidrag utgår endast från fastighet med åretruntboende till anslutande väg.

*Definitionen får ändras löpande om Trafikverket ändrar sin definition av vägsamfällighet.

Enskild utfart
För att betraktas som enskild utfartsväg ska ett antal kriterier vara uppfyllda:
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Minst 500 meter väg (Kan vara flera vägsträckor sammanräknade)
Öppen för allmän trafik
Bidrag utgår endast på väg från fastighet med åretruntboende till anslutande väg.

2. Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar
Allmänt
Kommunalt bidrag beviljas och betalas ut enligt den budget Hamn- och gatunämnden
fastställer varje år.
Förändringar i styrelsens sammansättning (ordförande och kassör inklusive adresser,
telefonnummer och e-post), samt eventuella ändringar i vägsträckningen ska anmälas till
hamn- och gatuförvaltningen.
Det är inte möjligt att erhålla olika bidrag för samma vägsträcka. Man kan exempelvis inte få
bidrag som vägsamfällighet samtidigt som man erhåller bidrag för enskild utfart för samma
vägsträcka. Däremot kan en samfällighet få olika typer av bidrag för olika vägsträckor.

Vägarnas upplåtelse
Vägar som får bidrag i någon form ska vara körbara med bil och hållas öppna för
allmänheten.

Övervakning
Hamn- och gatuförvaltningen ska se till att det bidrag som delas ut till väghållare används för
avsett ändamål.
Inriktningen är att väghållarna för enskild väg själva ansvarar över väghållningen.

Ändring av bestämmelser
Bidragstagaren ska följa de särskilda villkor som kan komma att meddelas av Hamn- och
gatuförvaltningen.

Ansökan och utbetalning
Föreningen ska ansöka om bidrag på kommunens hemsida eller kontakta gatuingenjören på
Hamn- och gatuförvaltningen för information.

Karta
Vägen ska markeras på karta i ansökan för lokalisering.

Försäkring
Vägförening och vägsamfällighet måste ha en ansvarsförsäkring som täcker eventuella
uppkomna skador.
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3. Drift- och underhållsbidrag för vägföreningar
För att betraktas som vägförening ska dessa kriterier vara uppfyllda:






Kommunal standard (gator med god framkomlighet, asfaltsbeläggning, fungerande
vägavvattning, gatubelysning, vinterväghållning enligt hamn- och gatuförvaltningens
riktlinjer)
Inom detaljplanelagt område.
Majoriteten åretruntboende.
Öppen för allmän trafik.

Det är Hamn- och gatuförvaltningen som gör bedömningen vilka sammanslutningar som
uppfyller ovannämnda kriterier.
Drift- och underhållsbidrag utbetalas med 100 % på verklig redovisad kostnad gällande gator
och vägar för ytor som är klassificerade som allmän platsmark i detaljplan. Detta betyder att
inga bidrag utgår för åtgärder genomförda på exempelvis kvartersmark eller privat mark.
Huvuddelen av alla grönytor och lekplatser som är inom allmän platsmark sköts av Hamnoch gatuförvaltningen. För dessa ytor utgår inga bidrag. I undantagsfall, efter
överenskommelse med Hamn- och gatuförvaltningen, sköter vägföreningen dessa
anläggningar och då utgår bidrag (100 % på verklig redovisad kostnad).
Hamn- och gatuförvaltningen avgör vilka drift- och underhållsåtgärder som är berättigade till
bidrag.
Hamn- och gatuförvaltningen måste godkänna standarden på vägen för att bidrag ska
utbetalas.
Vägföreningen ska upprätthålla en 3-årsplan över planerade underhållsarbeten.
Följande dokument ska vara inskickade till Hamn- och gatuförvaltningen senast 3 månader
efter verksamhetsårets slut:






Ansökningsblankett ”Kommunalt drift- och underhållsbidrag enskild väg inom
vägförenings verksamhetsområde”.
Verifikationer/fakturor som styrker nedlagda och redovisade kostnader.
Bokslut (Resultat och balansräkning).
Verksamhetsberättelse.
Revisionsberättelse.

Underhållsåtgärder som överstiger 25 000 kr, till exempel toppbeläggning ska godkännas av
Hamn- och gatuförvaltningen före påbörjande. Löpande driftåtgärder som till exempel
vinterväghållning behöver inte godkännas före påbörjande.
Kostnader för arvoden och administration betalas ut utifrån ett schablonbelopp som baseras
på antalet löpmeter väg. Inga ytterligare bidrag för ovannämnda kostnader ges. Detta bidrag
betalas ut i samband med den övriga utbetalningen av drift- och underhållsbidrag.
De vägföreningar som har drift- och underhållsavtal med Varbergs kommun är inte
berättigade till något bidrag med undantag för kostnad för ansvarsförsäkring.
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4. Vägsamfälligheter
För att betraktas som vägsamfällighet, med rätt till bidrag, ska ett antal kriterier vara
uppfyllda:




Minst 1 000 meter sammanhängande väg till anslutande väg (statlig, kommunal,
enskild).
Öppen för allmän trafik.
Bidrag utgår endast från fastighet med åretruntboende till anslutande väg.

*Definitionen får ändras löpande om Trafikverket ändrar sin definition av vägsamfällighet
Årligt driftbidrag
Drift- och underhållsbidrag utbetalas årligen till vägsamfälligheter som ett komplement till
statligt bidrag. Om Trafikverket betalar ut 70 % av den beräknade kostnaden för drift och
underhåll av vägen till vägsamfälligheten, betalar Hamn- och gatuförvaltningen ut 30 % i
bidrag. Om Trafikverket betalar ut 80 %, betalas ett kommunalt bidrag ut med 20 %. Vid
lägre ersättning från Trafikverket betalar Hamn- och gatuförvaltningen ändå ut högst 30 %.
Ansökan behöver inte lämnas in till Hamn- och gatuförvaltningen, eftersom Hamn- och
gatuförvaltningen följer en utanordningslista för statligt årligt driftbidrag som är upprättad
av Trafikverket.
Särskild driftsbidrag
Särskilt driftsbidrag kan utbetalas till väg som har årligt driftbidrag.
Underhållsarbeten nedan är bidragsberättigade åtgärder:
- Avvattning

- Beläggningsunderhåll

- Broreparation

- Brunnar

- Bärlagerförstärkning

- Förstärkningslager

- Ledningar

- Mötesplats

- Naturkatastrof

- Ny beläggning

- Ny bro

- Ny överbyggnad

- Sprängning

- Stödremsor

- Trafiksäkerhet

- Trummor

- Väg i ny sträckning

- Vägmärke

- Vägräcke

- Vändplan

Villkor för särskilt driftsbidrag:
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-

Ansökan lämnas till Hamn- och gatuförvaltningen senast 31 oktober året före
bidragsåret.

-

För objekt där statsbidrag har beviljats ska Trafikverkets kostnadsberäkning och
beslut bifogas.

-

För objekt där statsbidrag ej har beviljats ska kostnadsberäkning alternativt anbud
bifogas.

-

Om bidrag ska betalas ut, får arbetet inte påbörjas förrän ett kommunalt beslut har
getts om bidrag kan utbetalas.

-

Kommunen betalar ut högst 50 % av redovisat bidragsunderlag. Bidragsunderlaget är
den verkliga kostnaden exklusive moms. Beloppet betalas ut först efter
bidragsunderlaget har redovisats. Även statligt bidrag kan betalas ut till
vägsamfälligheten. Den totala summan (kommunalt + statligt bidrag) kan dock högst
uppgå till 80 % av åtgärdernas kostnad.

-

Bidragsunderlaget är den verkliga kostnaden exklusive mervärdesskatt.

-

Räcker inte det årliga anslaget till det särskilda driftsbidraget får turordningslista
införas.

-

Hamn- och gatuförvaltningen ska kallas till förbesiktning och slutbesiktning för alla
arbeten.

-

Slutredovisning lämnas till Hamn- och gatuförvaltningen och ska innehålla:
*Kostnadssammanställning med fakturakopior samt eventuellt
slutbesiktningsprotokoll från Trafikverket.

-

Bidraget betalas ut snarast efter slutbesiktning och behandling av slutredovisningen.

5. Enskild utfartsväg
För att betraktas som enskild utfart, med rätt till bidrag, ska ett antal kriterier vara uppfyllda:




Minst 500 meter väg. (Kan vara flera vägsträckor i en sammanslutning
sammanräknade)
Öppen för allmän trafik
Bidrag utgår endast på väg från fastighet med åretruntboende till anslutande väg.

Bidraget betalas ut årligen med en ersättning per löpmeter väg. Bidragets storlek är beroende
av den summa som kommer att fastställas i budget för enskild utfartsväg.
Exempelvis 2 kr i bidrag/löpmeter. Väghållare med 750 meter väg erhåller 1 500 kr i årligt
bidrag.
Ansökan för nytillkommande väg ska vara inkommen till Hamn- och gatuförvaltningen
senaste 1 november före kommande bidragsår. Om det finns flera delägare ska ansökan vara
gemensam för alla. Förändringar som påverkar bidraget ska omedelbart anmälan till Hamnoch gatuförvaltningen.

6. Kommunal borgen
Begäran om kommunalt borgensåtagande för upplånat kapital till underhållsarbeten ska
ställas till Varbergs kommunstyrelse.
Förändring i styrelsens sammansättning samt eventuella ändringar i vägsträckningen ska
anmälas till Hamn- och gatuförvaltningen.
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