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REGLER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL
ENSKILDA VÄGAR INOM HAGFORS KOMMUN
Fastställda av kommunfullmäktige 2003-11-25, § 106, att gälla fr.o.m. 2004-01-01.

A 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.

B VÄGAR INOM ICKE DETALJPLANELAGDA OMRÅDEN
Kommunalt bidrag utgår till väghållare som är kyrkobokförd i kommunen och fast boende året
runt utefter den vägsträcka ansökan avser.

C VÄGBIDRAG
De kommunala vägbidragen uppdelas i 4 kategorier:
1.
2.
3.
4.

Underhållsbidrag till enskild väg MED statsbidrag
Underhållsbidrag till enskild väg UTAN statsbidrag
Bidrag till byggande och iståndsättning
Vägförrättning

1. Underhållsbidrag till enskild väg MED statsbidrag
Till vägsamfällighet eller samfällighetsföreningar med statsbidrag utgår ett årligt
underhållsbidrag om 1,15 kr per längdmeter väg. Bidragsdelen uträknas i procent av de
fast boendes andelstal som bor utefter den aktuella vägsträckan.
2. Underhållsbidrag till enskild väg UTAN statsbidrag
Till icke statsbidragsberättigade vägar utgår ett årligt underhållsbidrag dels till
vägförening med 1,65 kr per längdmeter väg utöver en vägsträcka av 100 m, dels till
enskild väghållare för utfartsväg från permanentbostad till annan väg med 1,65 kr per
längdmeter väg utöver en vägsträcka av 100 m. Som väglängd räknas sträckan från
tomtanslutning till allmän väg eller annan bidragsberättigad väg.
3. Bidrag till byggande och iståndsättning
a) Bidrag utgår till vägsamfällighet eller samfällighetsförening för byggande eller
iståndsättning av väg, som skall ha sådan standard att statsbidrag utgår till
underhållet, med 50 % av kommunen godkänd kostnad, som inte täcks av statsbidrag.
Ansökan om bidrag till byggande/ iståndsättningar skall vara kommunen tillhanda
senast 30 juni året innan bidraget utbetalas.
b) För väg som inte ingår i vägsamfällighet eller samfällighetsförening utgår bidrag till
vägförening eller enskild väghållare för byggande eller iståndsättning av utfartsväg
från ett eller flera bostadshus till annan väg med 50 % av kommunen godkänd
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kostnad, som inte täcks av statsbidrag, utöver en grundkostnad av 5 000 kr/fastighet,
dock högst med 10 000 kr för varje fastighet.
4. Vägförrättning
Vid bildande eller ombildning av vägsamfällighet utgår bidrag med 75 % av den del av
förrättningskostnaden som inte täcks av statsbidrag. Bidraget kan enbart erhållas av den
som är kyrkobokförd i kommunen och fast boende utefter den vägsträcka ansökan avser.
Kostnader för marklösen och förrättningar får ej inräknas. Ansökan om bidrag till
förrättningskostnader skall vara kommunen tillhanda senast 30 juni året innan bidraget
utbetalas.

D. ANSÖKAN OCH ÖVRIGA BIDRAGSVILLKOR
a. Ansökan skall ställas till kommunens tekniska avdelning och innehålla förteckning över alla
delägare, deras andelstal och vilka som är fast boende utefter vägen.
b. För ansökan avseende icke statsbidragsberättigade vägar skall gemensam ansökan
undertecknas av samtliga berörda nyttjanderättshavare och bidragsmottagare skall anges.
c. Ansökan om bidrag till förrättningskostnad skall lämnas senast ett år efter avslutad
förrättning.
d. Till ansökan om byggnads- eller iståndsättningsbidrag skall bifogas sammanställning över de
beräknade kostnaderna för vägprojektet. I de fall ansökan om statsbidrag görs skall kopia på
dessa ansökningshandlingar bifogas ansökan om kommunalt bidrag. Bidragets storlek
fastställs efter det att arbetena utförts på grundval av redovisade och verifierade faktiska
kostnader. Bidraget utbetalas när tekniska enheten besiktigat och godkänt vägen.
e. Kommunalt bidrag till vägar för vilka statsbidrag kan erhållas, utgår endast under
förutsättning att dessa bidrag också söks.
f. Ersättning för eget arbete får inte räknas in i de bidragsgrundande kostnaderna.
g. Kommunalt bidrag utgår endast till väg som är framkomlig med bil.
h. Väg till vilken kommunalt underhållsbidrag lämnas får inte stängas av för trafik av andra
skäl än för undvikande av tjällossning.
i. Bidrag kan dras in för väg som huvudsakligen används till annat än utfart för fast boende.
j. Bidragsbelopp som inte överstiger 100 kr utbetalas inte.
k. Bidrag till underhåll beviljas för högst 5 år och utbetalas i februari/mars årligen.
l. Kostnadsgränserna enligt punkt 3.b för byggnads- och iståndsättningsbidrag indexregleras
fr.o.m. 2004-05-01 enligt index som fastställs av Vägverket.
m. Underhållsbidrag enligt punkt 1 och 2 indexregleras fr.o.m. 2004-05-01 enligt index som
fastställs av Vägverket. När detta index ändras regleras bidraget i motsvarande mån, dock
inte oftare än en gång per år.
n. Ansökan om underhållsbidrag skall lämnas senast 30 maj året innan ansökan avser.
o. Ansökan om förrättningsbidrag och bidrag till byggande/ iståndsättningsbidrag skall lämnas
senast 30 juni för utbetalning nästkommande år.
p. Bidragsbeloppet avrundas till närmaste hela hundratal kronor.

E ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE
Tidigare beviljade bidrag skall fr.o.m. 2004 utan ny ansökan omräknas i enlighet med dessa regler
för återstående tid av bidragsperioden.

