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Reglemente
För beviljande av bidrag till enskild väghållning
inom Lilla Edets kommun
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Allmänt
i. Kommunens organ fär bidragsgivning til enskild väghållning är
samhällsbyggnadsnämnden.
2. Beslutet om vägbidragets storlek sker i augusti och utbetalning sker i september.
3. Samhällsbyggnadsnämnden ska tilsammans med vägfäreningama utvärdera

reglementet efter ett år.

Bidragstyper
Kommunalt bidrag til nybyggnad, upprustning, underhåll och förrättning kan beviljas

til:
~ vägsamfållighet, samfållghetsfäreningar och vägfäreningar,

~ fritidsvägar d v s vägar til, av upplevelsefärvaltningen stödda fritidsanläggningar

såsom badplatser 0 dyl
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Vägsamfällgheter,
Samfällg hetsfören i ngar
och Vägföreningar
med statsbidrag
Bidrag til förrättningskostnader
Til vägsamfålligheter samt samfållighetsföreningar, som bildats enligt lagen om
förvaltning av samfållgheter kan beviljas kommunalt bidrag til förrättningskostnader med
25% av fórrättningskostnadema.
Storleken på bidraget beslutas i varje enskilt fall av samhällsbyggnadsnämnden.

Nybyggnadsbidrag
Kommunalt nybyggnadsbidrag kan beviljas med högst 10% av den byggnadskostnad
Vägverket godkänt vid beviljandet av statsbidrag. Summan av statsbidrag och kommunalt
bidrag får ej överstiga 100%. Bidrag skall forknippas med vilkor om
återbetalningsskyldighet därest underhållet av vägen enligt kommunens bedömande
eftersätts under de närmaste 10 åren efter bidragets utbetalande. Nybyggnadsbidraget
utbetalas först sedan Vägverket godkänt byggnationen. Bidraget skall sökas innan
byggstart och vägen skall vara besiktad och godkänd inom 2 år, därefter förfaller
möjligheten til kommunalt bidrag.

Upprustningsbidrag
Till vägar vilka statligt underhållsbidrag beviljats kan kommunalt upprustningsbidrag
beviljas med högst 20% av den upprustningskostnad (iståndsättningskostnad) Vägverket
godkänt vid beviljande av statligt upprustningsbidrag (iståndsättningsbidrag). Summan av
statsbidrag och kommunalt bidrag får ej överstiga 100%. Bidraget skall sökas innan
byggstart och vägen skall vara besiktad och godkänd inom 2 år, därefter förfaller
möjligheten til kommunalt bidrag.

Underhållsbidrag
Til vägar vilka statligt underhållsbidrag beviljats utbetalas kommunalt underhållsbidrag
med högst 30% av den underhållskostnad Vägverket godkänt vid beviljande av statsbidrag.
Summan av statsbidrag och kommunalt bidrag får ej överstiga 100%. Bidraget skall
förknippas med föreskrift om indragning därest det statliga underhållsbidraget indrages p g
a eftersatt underhåll. Bidraget utbetalas utan särskild ansökan.

Antaget av kommunfullmäktige 2009-06- 17, § 47

-Sidan 3 av 4

LILLA EOETS KOMMUN

Bidrag för underhåll av fritidsvägar
Bidrag för underhåll av fritidsvägar i Lila Edets kommun, för vilka statsbidrag utgår, skall
utgå med mellanskilnaden mellan beviljat statsbidrag och den underhållskostnad som
statsbidraget är beräkat på.
Til övriga fritidsvägar, för vilka statsbidrag ej utgår, skall utgå bidrag per meter väg av en
storlek som samhällsbyggnadsnämnden årligen bestämmer. Detta sker i augusti.
Vid förändringar av vilka vägar som betraktas som fritidsvägar åligger det
upplevelsenämnden att meddela samhällsbyggnadsnämnden detta senast den 1 april det år
förändringen träder i kraft. Om upplevelseförvaltningen inte annat meddelar senast den 1
april skall samhällsbyggnadsnämnden avgöra om någon/några fritidsvägar skall få förhöjt
bidrag och i fôrekommande fall bidragsnivån senast den 30 april. Utbetalning sker i
september månad samma år.

Tolkning av bestämmelsema görs av samhällsbyggnadsnämnden.
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