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Revidering – Bidrag vägföreningar
Gatuchefen föreslår att policyn gällande kommunala driftbidrag
till vägföreningar revideras på nedanstående punkter:
Punkt 5, stycke 9
”Kategori A (utfartsväg) enligt Trafikverkets beslut (60 %), utöver detta
beviljar kommunen 20 %.”
Punkt 5, stycke 10
”Kategori B (uppsamlingsväg) enligt Trafikverkets beslut (60 %), utöver detta
beviljar kommunen 20 %.”
Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera policyn gällande kommunala driftbidrag till vägföreningar
enligt tekniska kontorets förslag.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera policyn gällande kommunala driftbidrag till vägföreningar
enligt tekniska kontorets förslag.
_____
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera policyn gällande kommunala driftbidrag till vägföreningar
enligt tekniska kontorets förslag.
_____
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Smedjebackens kommuns policy för bidrag
till enskilda vägar
Kommunerna har ingen skyldighet att lämna drift- eller
iståndsättningsbidrag till enskilda vägar. Det sker på grund
av kommunens vilja att förbättra möjligheten för
landsbygdsbefolkningen att hålla en bättre vägstandard än
vad som annars är möjligt samt att öppna även enskilda
vägar för övrig allmänhet.
Regler för bidrag till enskilda vägar

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

1. Definitioner
Allmän väg

En allmän väg är en väg där staten (genom Trafikverket) eller
en kommun är väghållare enligt väglagen.

Enskild väg

En väg som inte är allmän väg eller kommunal gata och där
väghållaren är t ex en enskild fastighetsägare eller en
sammanslutning av fastighetsägare, exempelvis en
samfällighetsförening.

Fast/permanent
boende

Med fast/permanent boende menas hushåll som är skrivna på
fastigheten (kan vara flera personer men räknas ändå som ett
hushåll) enligt folkbokföringslagen.

Väglängd

Väglängd räknas från anslutning till allmän eller annan väg
med annan huvudman som ansvarig, till sista hushållet med
folkbokfört hushåll.

Årlig drift

Åtgärder för att hålla vägen i tillfredställande skick.

Iståndsättningsbidrag

Upprustningsbidrag/anläggningsbidrag normalt för trummor
och diken etc, ej upprustning vid intag (1:a ansökan)

Huvudväg

Vägdel från annan huvudmans ansvar till längst bort
folkbokfört hushåll.

Utfartsväg

Anslutande vägdel till huvudväg inom vägförening

Infarter

Vägsträcka till enskilt hushåll mellan 0-50 m.

2. Ansökan om driftsbidrag
Årligt driftsbidrag kan sökas av samfällighetsförening eller annan
väghållningsorganisation, enskild föreslås anslutningskrav till närmaste
befintliga förening inom rimligt avstånd (ca 2 km), undantag kan medges om
särskilda skäl föreligger. Befintlig förening kan ej neka, då upphör rätten till
kommunalt bidrag.
Där befolkningsminskning eller liknande skäl medfört att endast en fastighet
med fast boende finns, kvarstår rätten till egen förening.
Första ansökan om årligt driftsbidrag ska göras skriftligen på avsedd blankett
till kommunen. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 31 mars året
före det år för vilken kommunalt bidrag söks. För väg som redan erhåller
bidrag behöver ansökan ej förnyas, förutom om större förändringar skett.
Kommunen bereder ansökan och beslutar om driftsbidrag.

2. Annan väghållningsorganisation
Finns ej en lantmäteriförrättning som grund för ansökan gäller att
väghållningsorganisationen har en dubbel majoritet (65 %) berörda
fastighetsägare och att de skriftligen skall vara överens om bildande av
bidragssökande väghållningsorganisation. Protokoll över beslut om fastställda
andelstal/alternativt överenskommelse, ska bifogas ansökan om kommunalt
driftsbidrag.

3. Bidragsberättigande vägar
Kommunen kan lämna årligt driftsbidrag till godkänd samfällighetsförening
eller annan väghållningsorganisation, som svarar för drift av:
 enskilda vägar utan statligt driftsbidrag, detta bidrag ska sökas, och svaret
ska bifogas, innan kommunalt bidrag kan erhållas. Med en sammanlagd
väglängd på minst 500 m kan bidragsberättigad vägförening bildas.
Infarter är ej bidragsberättigade. Längst bort folkbokförd boende ger
beräkningsgrunden.
 enskild väg med statligt driftsbidrag (statsbidragsberättigad väg kategori A,
B) som utgör utfart för minst 1 fastighet med permanent boende hushåll.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

 enskild väg som av kommunen bedöms som väsentlig för det rörliga
kultur- och friluftslivet exv. väg till friluftsområde, motionsanläggning,
allmän badplats etc.
 där flera utfartsvägar finns kan endast kortaste vägen till bidragsberättigad
väg eller allmän väg, räknat från varje enskild fastighet inom föreningen,
erhålla kommunalt driftsbidrag.
Till företag, markägare, fritidsboende etc lämnas inga bidrag. Väg som erhåller
kommunalt driftsbidrag ska året runt hållas öppen för allmän trafik och får ej
heller skyltas med begränsningar för allmänheten.

4. Riktlinjer för basstandard vid bidrag till enskilda vägar utan
statsbidrag
Innan väg ges kommunalt driftsbidrag ska väg besiktigas och godkännas av
kommunens driftsansvarige.
Krav på enskild väg utan statsbidrag till vilken kommunalt bidrag kan ges:
 körbanan ska ha en bredd av minst 3 meter med god framkomlighet och
mötesplatser eller annan likvärdig möjlighet till möte inom siktlinjerna.
 vägkropp med god bärighet för året runt bruk.
 slitlager, grus- eller asfaltbeläggning med god funktion, anpassad till
vägens bärighet och den dimensionerande trafiken.
 diken och trummor ska finnas för god dränering och avvattning av
vägkroppen. (Trumma genom väg min 300 mm, sidotrumma min 200 mm,
beaktande av vandringshinder ska ske)
 godtagbar vändplan ska finnas (väghållnings-, räddningsfordon etc ska
kunna vända)

5. Storleken på kommunalt bidrag
Det årliga driftbidraget avser bidrag till skötsel av väg såväl sommar som
vinter. I skötseln ingår kostnader för grus, dammbindning, hyvling, sladdning,
dikesslåtter, brospolning, plogning, halkbekämpning, kantmarkering vintertid,
ishyvling etc.
Förvaltnings- och administrationskostnader är inte bidragsberättigade.
Till grund för årligt kommunalt driftbidrag utan statligt bidrag, ska den av
Trafikverket beräknade genomsnittliga driftskostnaden (kategori A – B vägar)
vara beräkningsgrund, baseras på senast tillgängligt underlag.
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För perioden 2012 är Trafikverkets bidrag med 40 % avdrag exkl. moms 9,20
kr/lm väg. Genomsnittlig kalkylkostnad (100 %) 15,35* kr
Till grund för årligt kommunalt driftbidrag med statligt bidrag, ska den av
Trafikverket utbetalade ersättningen vara beräkningsgrund (kategori A – B
vägar). Övriga vägar enligt genomsnittskostnaden.

Följande procentsatser gäller om samtliga inom vägföreningen är folkbokförda
hushåll, reducering sker för fritidshus/företag etc med deras andel av
fastigheterna.
Kommunen ger driftbidrag till sina godkända vägar utan bidrag från
Trafikverket med 80 % exkl moms*.
Kommunen ger driftbidrag till sina godkända vägar med bidrag från
Trafikverket enligt följande exkl moms*.
Kategori A (utfartsväg) enligt Trafikverkets beslut (60 %), utöver detta beviljar
kommunen 20 %.
Kategori B (uppsamlingsväg) enligt Trafikverkets beslut (60 %), utöver detta
beviljar kommunen 20 %.
Kategori C (genomfartsvägar) beviljar Trafikverket 80 % kommunen lämnar
inget bidrag.
Kategori D (rörliga friluftslivet) beviljar Trafikverket 60 % kommunen lämnar
normalt inget bidrag (i särskilda fall 20 % ).
Kategori E (enbart fritidshus) beviljar Trafikverket 35 %, kommunen lämnar
inget bidrag.
Kategori F (näringslivet) kommunen lämnar inget bidrag.
Infarter till enskilda kortare än 50 m beviljas ej bidrag
Övrigt
1. Driftbidrag kan beviljas utan att villkoren är uppfyllda om
särskilda skäl föreligger.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

2. Driftbidrag kan nekas även om villkoren är uppfyllda och
särskilda skäl föreligger

6. Utbetalning av driftsbidrag
Beräkningsmodell för driftbidrag:
Ex. Beräknat bidrag med 10.000kr, 10 st permanentboende, 4 st fritidsboende
medför följande 10.000kr/14 = 714kr/boende ger föreningen 10 x 714kr =
7.140kr
Turordning för driftbidrag:
Ny eller ändrad ansökan inlämnas senast sista mars år 1.
Förlängd ansökan sker automatiskt under förutsättning att punkt 7 nedan är
verkställd.
Budget för driftbidragen år 2 beslutas i dec år 1.
Driftbidragen för år 2 utbetalas år 2 i december.
Om vägskötseln eftersätts, eller väg eller del av väg stängs av utan tillstånd
från kommunen ska bidraget inte betalas ut förrän bristerna åtgärdats eller
vägen öppnats för trafik. Reducering, helt eller delvis, av bidraget kan ske med
beaktande av omfattningen.

7. Ansvar för återkoppling till kommunen
Samfällighetsförening eller annan väghållningsorganisation som erhåller
driftsbidrag är skyldig att:
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-

Senast sista augusti årligen skall väghållningsorganisation till
kommunen lämna in verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, ifylld
blankett ekonomisk redovisning enskild väg. Vid samma tillfälle skall
lämnas uppgift om kontaktperson, firmatecknare, adresser,
postgiro/bankgiro, väglängd, antal fast- och fritidsboende eller annan
uppgift som är av betydelse för bidraget.

8. Byggande och upprustning (iståndsättningsbidrag)
Kommunalt bidrag till byggande och upprustning vid intag (1:a ansökan om
bidrag) av väg lämnas ej.
Kommunen ger möjlighet att söka iståndsättningsbidrag för vägar som erhåller
kommunalt- eller statligt bidrag.
Iståndsättningsbidrag beviljas normalt ej till uppgrusning och
vägförstärkningar. Bidrag beviljas vanligtvis endast till dikningar och byten av
vägtrummor och liknande.

9. Iståndsättningsbidrag
Skall i första hand alltid sökas av förening med statligt bidrag
Efter ansökan från samfällighetsförening eller annan väghållningsorganisation
kan bidrag ges med
- högst 80 % där statligt bidrag ej beviljas (beräknat exkl moms)
- högst 80 % inklusive det statliga bidraget (beräknat exkl moms) där
sådant beviljats.
av upprustningskostnaden och betalas ut efter godkänt utfört arbete. Ansökan
ska lämnas in till kommunen senast 31 mars året innan för godkännande
upprustningen ska ske.

Ekonomiska villkor
1. Där iståndsättningsbidrag, beräknat per fastighet med
permanentboende hushåll, överstiger 0,5 basbelopp inkl
moms, skall särskilda skäl föreligga för att bevilja kommunal
finansiering.
2. Medel skall anslås i budget innan verkställighet kan ske.
Övrigt
1. Iståndsättningsbidrag kan beviljas utan att villkoren är
uppfyllda om särskilda skäl föreligger.
2. Iståndsättningsbidrag kan nekas även om villkoren är
uppfyllda och särskilda skäl föreligger.
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Räntefria lån
Räntefria lån kan beviljas under förutsättning att kommunala bidrag beslutats.
Lån kan beviljas med någon av följande förutsättningar
- För perioden mellan statligt bidrag och kommunalt bidrag
- Vid större investeringar för enskilda, över 0,5 basbelopp per ingående
fastighet.
Återbetalning skall ske enligt följande alternativ
- Direkt efter utbetalning skett från Trafikverket
- Som avdrag på driftbidrag under max 10 år
- Överenskommen amorteringsplan

