Villkor för kommunalt bidrag
gällande enskilda vägar

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-17 i KF § 97/2013
Gäller från och med 2013-09-18 och tills vidare
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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.

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 för 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 för
hjälp.

Karta
Vägen ska markeras på karta i ansökan för lokalisering.
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Drift- och underhållsbidrag
Gäller vägförening
Drift- och underhållsbidrag utbetalas med 100 % på verklig redovisad kostnad för vägföreningsväg, grönområden och lekplatser. Innan beläggningsarbete (toppbeläggning) sätts igång
ska Hamn- och gatuförvaltningen besluta om att bidrag kan utbetalas.
För bedömning av vad som tillhör drift- och underhållskostnad så ska dessa fördelas efter
samma princip som Hamn- och gatuförvaltningen använder.
Hamn- och gatuförvaltningens kontaktperson hjälper vägföreningen att avgöra vilka drift- och
underhållsåtgärder som är berättigade till bidrag. Räntekostnad för upplånat kapital får räknas
in i bidragsansökan.
Hamn- och gatuförvaltningen måste godkänna standarden på vägen för att bidrag ska utbetalas.
Vägföreningen ska upprätthålla en 3-årsplan över planerade underhållsarbeten.
Ansökan liksom verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse ska vara inskickade
till Hamn- och gatuförvaltningen senast 2 månader efter verksamhetsårets slut.
Bokföring med verifikationer ska kunna uppvisas efter begäran från Hamn- och gatuförvaltningen.

Gäller vägsamfällighetsväg
Drift- och underhållsbidrag kan utbetalas 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
%.

Enskild utfartsväg
Bidrag betalas ut för den del av vägen som överstiger 150 meter. Vägen ska vara utfartsväg
från fastighet för fast boende. (Den boende ska vara folkbokförd på fastigheten).
Bidragets storlek är beroende av den summa som kommer att fastställas i budget för enskild
utfartsväg.
Ansökan för nytillkommande väg ska vara inkommen till Hamn- och gatuförvaltningen senast
1 november det första bidragsåret. Om det finns flera delägare ska ansökan vara gemensam
för alla.
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Förändringar som påverkar bidraget ska omedelbart anmälas till Hamn- och gatuförvaltningen.

Iståndsättnings- och byggnadsbidrag
Enskild väg med stats- och kommunbidrag (Vägsamfällighetsväg)
Iståndsättning- och byggnadsbidrag kan utbetalas till väg som har årligt driftbidrag.
Bidragsberättigade åtgärder:
•

iståndsättning eller ombyggnad av bro

•

ombyggnad av trumma (minst 500 mm). Anläggning av ny trumma (minst 500 mm)
som behövs för vägens välbefinnande, uppsättning av räcke eller varningsmärke,
iståndsättning av räcke, utförande av sådan vägbank eller slänt som innebär att det inte
behövs ett räcke, samt uppsättning av kantmarkeringspålar och så kallade skärmridåer

•

plan- och profilförbättring vid järnvägskorsning, omläggning av anslutning till allmän
eller enskild väg med eller trumombyggnad, förbättring av särskilt trafikfarlig kurva
större trafikbetydelse, vägomläggning i samband med bro - eller backkrön samt större
diknings- och stenröjningsarbeten liksom borttagning av snösamlande stenmurar

•

förstärkning av väg på en lokalt avgränsad kortare sträcka, anordnande av mötesplatser i den omfattning som med hänsyn till vägens trafikbetydelse bedöms behövas, utläggning av oljegrus samt ytbehandling av äldre beläggning. Kommunen betalar ut
högst 50 % av redovisat bidragsunderlag. Bidragsunderlaget är den verkliga kostnaden
exklusive moms

Kommunen betalar ut högst 50 % av redovisade åtgärder. Beloppet betalas ut först efter bidragsunderlaget har redovisats. Även statligt bidrag kan utgå till vägsamfälligheten. Den totala summan (kommunalt + statligt bidrag) kan dock högst uppgå till 80 % av åtgärdernas
kostnad.
Bidragsunderlaget är den verkliga kostnaden exklusive mervärdesskatt.
Vid lägre ersättning från Trafikverket betalar Hamn- och gatuförvaltningen ändå 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.
Räcker inte det årliga anslaget till iståndsättnings-, och byggnadsbidrag får turordningslista
införas.
Om bidrag ska betalas ut, får arbetet inte påbörjas förrän ett kommunalt beslut har getts om att
bidrag kan utbetalas.
Ansökan lämnas till Hamn- och gatuförvaltningen senast 30 april året före bidragsåret.
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För objekt där statsbidrag beviljats ska Trafikverkets kostnadsberäkning och beslut bifogas.
För objekt där statsbidrag ej beviljats ska kostnadsberäkning alternativt anbud bifogas.
Trafikverket utför besiktningar där statsbidrag betalats ut.
Hamn- och gatuförvaltningen ska kallas till förbesiktning och slutbesiktning och slutbesiktning för arbeten där inte statsbidrag beviljats.
Slutredovisning lämnas till Hamn- och gatuförvaltningen och ska innehålla: Kostnadssammanställning med fakturakopior, slutbesiktningsprotokoll. Vid beläggningsarbeten ska en
sammanställning av viktsedlar lämnas in.
Bidraget betalas ut snarast efter behandling av slutredovisningen.

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