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Bestämmelser för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom
Falköpings kommun
(Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2015)
(Gäller från och med den 1 juli 2015).

A Underhållsbidrag
1 Enskild väg med statligt underhållsbidrag
Kommunalt bidrag beviljas med följande procentsatser på den av Trafikverket beräknade underhållskostnaden.
Summa bidrag från Trafikverket och kommunen får inte överstiga
100 % av den beräknade underhållskostnaden.
Vägkategori:
A
B
C
D
E
F

Utfartsväg för fast boende inom landsbygdsområde
Väg för fast boende inom bebyggelseområde
Genomfartsväg
Väg som har betydelse för det rörliga friluftslivet
Väg för fritidsbebyggelse
Väg för näringslivet

2 Enskild väg utan statligt underhållsbidrag
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25 %
60 %
20 %
40 %
55 %
30 %

Kommunalt underhållsbidrag beviljas till vägar med en längd av minst
300 meter.
Bidrag beviljas med 2:80 per meter väg.
Förutsättning för att bidrag skall beviljas är att vägen utgör utfartsväg
från minst en fastighet med fast bosättning.
Om väg utgör utfartsväg från mer än en fastighet och fastigheterna
inte är i en ägares hand, erfordras för att bidrag skall beviljas att skriftlig överenskommelse träffas mellan fastighetsägarna (väghållarna) av
innebörd, att väghållarna förbinder sig att gemensamt svara för väghållningen.

B Nybyggnads- och förbättringsbidrag
1 Enskild väg med statligt underhållsbidrag
Kommunalt bidrag beviljas med högst 20 % på den av Trafikverket
godkända kostnaden. Om det statliga bidraget överstiger 70 % på
den beräknade kostnaden reduceras det kommunala bidraget så att
högst 90 % av den av Trafikverket godkända kostnaden beviljas som
bidrag.

C Övriga villkor för kommunalt bidrag
1 Vägarnas standard
Enskild väg till vilken enbart kommunalt bidrag beviljas skall hållas i tillfredställande skick och vara farbar med bil och standarden ska i huvudsak fylla kraven för statlig bidragsgivning
2 Vägarnas öppethållande
Väg får inte avstängas för trafik utom under tjällossningsperioder och då
inte under längre tid än vad som krävs för vägens goda bestånd.

3 Vägbesiktningar
Vägar som får vägbidrag kan komma att avsynas och besiktigas av
kommunal besiktningsman.
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Enskilda vägar med statligt underhållsbidrag besiktigas genom Trafikverkets försorg.

D Administration
1 Ansökan om bidrag för underhåll
Ansökan om underhållsbidrag för väg där bidrag tidigare inte beviljats,
sker på särskild blankett som inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 1 april. För väg som stadigvarande utnyttjas behöver därefter ny ansökan inte inlämnas.

E Tolkning och tillämpning
Tolkning och tillämpning av förevarande bestämmelser tillkommer
tekniska nämnden.
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