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KOMMUNALT BIDRAG TILL ENSKILD VÄGHÅLLNING
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Reviderad av kommunfullmäktige 2009-02-26, § 21
Reviderad av kommunfullmäktige 2011-10-27, § 292

Vägföreningarna inom kommunen erhåller bidrag för statsbidragsberättigade enskilda vägar med 20 %, dock med Trafikverkets andel inräknat maximalt 100 %,
på den av Trafikverket beräknade kostnaden.
Bidrag för byggande, iståndsättning och beläggning av statsbidragsberättigade enskilda vägar utgår med 25 % på den av Trafikverket godkända kostnaden.
Bidrag för redskapsanskaffning för statsbidragsberättigade enskilda vägar utgår
med 25 % på den av Trafikverket godkända kostnaden.
Bidragen utbetalas i efterhand under första kvartalet påföljande år.
Följande särskilda villkor gäller för att kommunalt bidrag ska utgå:
- Vägföreningen uppfyller kravet för utbetalning av det statliga bidraget.
- Ansökan om byggande-, iståndsättnings-, beläggnings- eller redskapsbidrag
ska vara Eksjö kommun tillhanda senast utgången av september månad utförande/införskaffningsåret för att kunna påräkna bidrag under första kvartalet påföljande år.
Ansökan inkommen senare hänföres till påföljande år.
- Byggande-, iståndsättnings-, beläggnings-, och redskapsbidrag utgår i turordning i mån av medelstilldelning, i övrigt ställs ansökningarna på kölista.
- Vid byggande-, iståndsättnings- och beläggningsarbeten får kostnader för
marklösen och förrättningar ej inräknas.
- Vid beläggning ska åtgärden bedömas lämplig av Trafikverket samt vägens
standard och läge uppfylla Trafikverkets krav för beläggning, samt Trafikverket lämnar bidrag till beläggning.

- Trafikverket lämnar bidrag till beläggning.
Övrigt
Frågor som inte regleras av dessa bestämmelser kan efter särskild framställan från
väghållaren tas upp till prövning av kommunen.
BIDRAG TILL ENSKILDA UTFARTSVÄGAR
Bidrag för underhåll av enskilda utfartsvägar ska fr o m 2008 utgå med 2:35 kr per
meter väg för vägar som är 500 m eller längre.
Bidraget räknas årligen upp med Trafikverkets index för statsbidragsberättigade
enskilda vägar.
Bidraget utbetalas i efterhand under första kvartalet påföljande år.
Följande särskilda villkor gäller för att kommunalt bidrag ska utgå:
- Endast fastighet som används för permanentboende där bidragsmottagaren,
eller i förekommande fall hyresgästen, är mantalsskriven på fastigheten, kan
erhålla bidrag till utfartsväg.
- Vägens längd ska vara 500 meter eller längre.
- Som väglängd räknas sträckan från fastighetens bostadsutfart till allmän eller
annan bidragsberättigad väg.
- Vägen ska vara tillgänglig för allmänheten i samma utsträckning som gäller för
statsbidragsberättigad väg.
- För erhållande av bidrag till väg som betjänar fler fastigheter ska gemensam
ansökan inlämnas varvid flertalet fastighetsägare förbinder sig att ansvara för
underhåller.
- Fastighet som betjänas av två eller flera utfartsvägar ska erhålla bidrag endast
för den kortaste utfartsvägen. Dock kan, efter särskild prövning av kommunen,
bidrag även utgå till annan väg om den tjänar ett allmänt syfte.
- Ansökan om bidrag ska vara kommunen tillhanda senast utgången av september månad för att kunna påräkna bidrag under första kvartalet påföljande år.
Ansökan inkommen senare hänförs till påföljande år.
- Ansökan om bidrag ska förnyas vart femte år fr o m år 2011.
Övrigt
Frågor som icke regleras i dessa bestämmelser kan efter särskild framställan från
väghållaren tas upp till prövning av kommunen.

