Regler för kommunalt bidrag till underhåll och byggande av enskilda
vägar för permanent bostadsbebyggelse inom Ljusdals kommun.
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VÄGUNDERHÅLLSBIDRAG (Driftbidrag)
Kommunalt bidrag till underhåll av enskilda vägar inom Ljusdals kommun ska, i
den mån anslag härtill anvisas i budget eller genom särskilt beslut, utgå enligt
nedan angivna normer:

U1

Vägsamfällighet, vägförening eller enskild person med statsbidrag
Kommunalt bidrag beviljas med 6,5 % av den av Trafikverket för sistförflutna verksamhetsåret uppskattade underhållskostnaden.
Dock lämnas kommunalt bidrag endast för den sträcka där det finns
åretruntbostäder för boende vilka är mantalsskrivna på fastigheterna.
Vägsamfällighet, vägförening eller enskild person som är statsbidragsberättigad men inte erhållit medel från Trafikverket p g a att
anslag saknas, behandlas enligt punkt U2.

U2

Vägsamfällighet eller vägförening utan statsbidrag
Bidrag beviljas i regel med 5:60 kr per meter väg (70 % av
kommunens fastställda bidragsnivå på 8 kr per meter).
Vägen ska ha en längd av minst 250 m och vara utfartsväg för
fastigheter som nyttjas som åretruntbostäder för boende vilka är
mantalsskrivna på fastigheterna. Vägdel som kan hänföras till tomt
eller gårdsplan medräknas inte i väglängden.
Vägsamfällighet eller vägförening ska vara bildad genom förrättning
som vunnit laga kraft och blivit lagligen registrerad.

U3

Övriga väghållare
Bidrag beviljas i regel med 4:00 kr per meter väg (50 % av
kommunens fastställda bidragsnivå på 8 kr per meter).

Vägen ska ha en längd av minst 250 m och vara utfartsväg för
fastigheter som nyttjas som åretruntbostäder för boende vilka är
mantalsskrivna på
Vägdel som kan hänföras till tomt eller gårdsplan medräknas inte med
i väglängden.

U4

U5

Generella bestämmelser för vägunderhållsbidrag
a)

I de fall enskild väg har sträckning delvis inom annan kommun ska bidragets
storlek utgå i förhållande till vägens längd inom den egna kommunen.

b)

Vägar till vilka kommunalt bidrag utgått får inte avstängas annat än för tyngre
trafik under tjällossningsperiod eller vid vägombyggnad.

c)

Om en väghållare eftersatt vägunderhållet eller på annat sätt misskött sina
åligganden som väghållare kan kommunen besluta att det årliga
underhållsbidraget eller del av det icke utbetalas.

d)

Om enskild utfartsväg/vägnät är gemensam för två eller flera fastigheter och
vägförening el dylikt inte bildats ska fastigheternas ägare utse ombud med
befogenhet att ansöka om samt mottaga kommunalt underhållsbidrag. Blankett
för detta finns på kommunens hemsida eller kan rekvireras från kommunen.

Ansökan om vägunderhållsbidrag
Ansökan om bidrag upprättas i enlighet med fastställt formulär och ska
vara Ljusdals kommun, Samhällsutvecklingsförvaltningen, 827 80
LJUSDAL tillhanda senast under augusti månad närmast efter
räkenskapsårets slut.
Första gången ansökan görs och när så kommunen begär ska till
ansökan bifogas registreringsbevis för föreningar samt karta utvisande
vägens sträckning och fastigheter. Ändrade förhållanden beträffande
vägsträckning eller dylikt ska meddelas till kommunen i samband med
efterföljande ansökan. Räkenskapsutdrag och/eller styrkta kostnader
ska kunna visas upp på kommunens begäran

VÄGBYGGNADSBIDRAG
Kommunalt bidrag till byggande, upprustning och beläggning av enskilda vägar
inom Ljusdals kommun ska, i den mån anslag härtill anvisas i budget eller genom
särskilt beslut, utgå enligt nedan angivna normer:

Definition

B1

Med enskild väg enligt dessa normer avses:
a)

Väg inom detaljplanelagt område, där väghållningen åvilar och ombesörjes av
vägsamfällighet eller vägförening, dock inte väg inom detaljplanelagt område som
är avsett för i huvudsak fritidsbebyggelse.

b)

Väg inom icke detaljplanelagt område, avsedd att i huvudsak betjäna två eller
flera åretruntbebodda fastigheter och förvaltad av vägsamfällighet eller av
vägförening.

Bidragsnormer
Om särskilda skäl inte motiverar annat må bidrag beviljas enligt
nedanstående grunder.

B2

Statsbidragsberättigade vägföretag
a)

Till vägföretag till vilket utgår statsbidrag med 60 % eller mer kan kommunalt
bidrag utgå med högst skillnaden mellan beviljat statsbidrag och 90 % av den
slutliga kostnaden som utgör underlag för statsbidraget.

b)

Till vägföretag till vilket utgår statsbidrag understigande 60 % kan kommunalt
bidrag utgå med högst 30 % av den slutliga kostnaden som utgör underlag för
statsbidraget.

B3

Icke statsbidragsberättigade vägföretag
a)

Till grund för kommunalt bidrag ligger den av kommunen godkända
kostnadsberäkning framtagen av vägföretaget . Hänsyn tas även till den
vägstandard, som i det aktuella fallet bedöms såsom skälig.

b)

Kommunalt bidrag utgår med högst 40 % av godkänd kostnad.

B4

Generella bestämmelser för vägbyggnadsbidrag
a)

Väglängden ska uppgå till minst 250 m, varvid väglängden ska räknas från
anslutning till annan allmän väg eller enskild väg och till sista åretruntbebodda
fastigheten efter den väg, vartill bidrag sökes. Vägdel som kan hänföras till tomt
eller gårdsplan medräknas inte.
Med åretruntbebodd fastighet menas att den boende ska vara mantalsskriven på
fastigheten.

b)

Om vägföretaget inte ingår i vägsamfällighet eller vägförening men vägen är
gemensam för två eller flera fastigheter ska fastigheternas ägare utse ombud med
befogenhet att ansöka om samt mottaga kommunalt byggnadsbidrag.

c)

Till byggande av väg räknas anläggande av ny väg, omläggning av väg i ny
sträckning, ombyggnad och förbättring samt beläggning av väg. Kostnad för
marklösen eller intrång medräknas inte.

d)

Kommunalt bidrag beviljas preliminärt på grundval av vid ansökningstillfället
angivna och av kommunen godkända kostnader. Bidragets definitiva storlek
fastställs på den verkliga kostnaden sedan arbetena slutförts och sökanden
inkommit med styrkt kostnadsredovisning.
I fråga om statsbidragsberättigade vägar gäller den av Trafikverket
slutligt godkända kostnaden.

B5

e)

I de fall då enskild väg har sträckning delvis inom annan kommun ska
bidragets storlek utgå i förhållande till vägens längd inom den egna
kommunen.

f)

Väg till vilket kommunalt bidrag utgått får inte stängas av annat än för tung trafik
under tjällossningsperiod eller vid vägombyggnader.

Ansökan om vägbyggnadsbidrag
Ansökan om vägbyggnadsbidrag inges till Ljusdals kommun,
Samhällsutvecklingsförvaltningen, 827 80 LJUSDAL.
Till ansökan bifogas karta utvisande vägens sträckning, och med
markering för åretrunt bebodda fastigheter, kostnadsberäkning

För statsbidragsberättigade vägar ska till ansökan bifogas Trafikverkets
beslut om bidrag samt kostnadsberäkning.

