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REGLER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL
ENSKILDA VÄGAR INOM MULLSJÖ KOMMUN
Beslutade av kommunfullmäktige den 23 februari 2010
VÄGAR INOM DETALJPLANELAGDA OMRÅDEN
Kommunen svarar om inte annat avtalats för anläggande av vägar och
vägunderhållet inom detaljplanelagda områden med övervägande del
åretruntbostäder. Inom detaljplanelagda områden för fritidshus svarar
fastighetsägarna själva för väghållningen.
VÄGAR INOM ICKE DETALJPLANELAGDA OMRÅDEN
Kommunalt bidrag utgår till fastighetsägare (väghållare), som är folkbokförd på
fastighet, som är belägen i anslutning till den vägsträcka ansökan avser.
DEFINITIONER
Vägkategori
 1 enskild väg MED statligt driftbidrag
 2 enskild väg UTAN statligt driftbidrag
BIDRAG TILL NYBYGGNADS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETEN
Kommunalt bidrag lämnas ej till nybyggnads- och förbättringsarbeten.
BIDRAG TILL DRIFT
Enskild väg med statlig driftbidrag vägkategori 1
Kommunalt bidrag erhålls med 10 % på den av Vägverket beräknade
underhållskostnaden.
Dock högst skillnaden mellan beräknad underhållskostnad och utgående statsbidrag.
Bidraget utbetalas automatiskt årligen i efterskott efter det att Vägverket redovisat
beräknad underhållskostnad till kommunen.
Fastställande av procentsats görs efter det att den årliga budgeten fastställts.
Enskild väg utan statlig driftbidrag vägkategori 2
Bidrag betalas ut till väg med en minsta längd av 100 meter om vägen är
utfartsväg för minst en bostadsfastighet. Sökande skall vara folkbokförd på
fastighet, som är belägen vid den vägsträcka ansökan avser.
Bidrag utgår inte för de första 100 meter.
Bidrag betalas ut med belopp som bestäms för ett kalenderår åt gången i
samband med antagande av förslag till budget för året för närvarande
2,50 kr per meter väg. Minsta bidrag som utbetalas är 200 kr per år.
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ORGANISATION
Kommunfullmäktige beslutar om kommunalt driftbidrag till väghållning
för enskilda vägar.
Tekniska utskottet svarar för administrationen.
ADMINISTRATION
Kontaktperson
För löpande kontakter med ansvarig i komunnen skall
vägsamfälligheten, vägföreningen eller motsvarande organisation utse en
kontaktperson.
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ERHÅLLANDE AV BIDRAG
Vägars öppethållande för trafik
Vägar till vilka kommunalt bidrag lämnas skall vara av sådan standard att de kan
trafikeras med bil. De får inte avstängas för trafik utom under perioder, då de
har dålig bärighet. Väg får inte hållas avstängd under längre tid än som krävs för
att hålla vägen i brukbart skick.
Ansökan om driftbidrag
Ansökan om driftbidrag för vägkategori 2 skickas till tekniska förvaltningen
före den 1 april. Ansökan skall avse föregående kalenderår.
Inträffar någon väsentlig förändring som kan påverka bidragets storlek ska
väghållaren omgående anmäla detta till kommunen.

