Riktlinjer för bidrag till enskilda
vägar
Motala kommun

Beslutsinstans:
Datum:

Kommunfullmäktige
1991-11-26

Diarienummer:
Paragraf:

N23

Reviderande instans:
Datum:

Kommunfullmäktige
2017-03-13

Diarienummer:
Paragraf:

17/KS 0030
44

Gäller från:

2017-03-14

Riktlinjer för bidrag till enskilda vägar
Inledning
Riktlinjer för bidrag till enskilda vägar
Enskilda vägar inom Motala kommun som erhåller statligt stöd och som uppfyller kraven i
dessa riktlinjer kan efter ansökan erhålla kompletterande driftbidrag från Motala kommun.
Drift av enskilda vägar
Till drift av en enskild väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, anskaffning av
erforderliga redskap, förbättringsarbeten samt andra periodiskt återkommande
underhållsarbeten. som t.ex. förnyelse av beläggning, dikesrensning m.m.
Bidraget får även användas till skyltar med gatu/vägnamn i väderbeständigt och
reflekterande material.
Bidragsförutsättningar
Bidrag utgår till väg om väghållningen är ordnad genom vägförening, vägsamfällighet eller
annan sammanslutning som kan dokumentera sitt väghållningsansvar genom karta och
delägarförteckning/delägande fastigheter.
Bidrag kan endast fås för väg som upplåts för allmänt bruk.
Driftbidrag utgår till
 Enskild väg med statligt driftbidrag.
Bidrag utgår inte till
 väg som är belägen i annan kommun.
 väg som i huvudsak betjänar fastighet i statens, landstingets eller annans kommuns
ägo.
 väg som endast utnyttjas för skogs-, lantbruks- eller industritransporter.
 väg som underhålls av kommunen.
 väg som endast nyttjas av en fastighet.
Det åligger väghållaren
 att på ett tillfredsställande sätt underhålla vägen.
 att snöröja och halkbekämpa vägen så att väglaget är lämpligt för biltrafik, såvida
kommunen inte medgivit annat.
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att utföra tömning av dagvattenbrunnar med eller utan vattenlås samt rensning av
diken och trummor.
att utmed vägar och gångbanor tillse att växtligheten beskärs så att sikt- och
trafikproblem ej uppstår.
att inte utan kommunens och Trafikverkets medgivande helt eller delvis stänga
vägen för trafik. Medgivande till stängning av väg kan inte lämnas om beslut tagits
i lantmäteriförrättning att vägen ska hållas öppen för trafik.

Bidrag
Till enskilda vägar som uppbär driftbidrag från Trafikverket utgår kompletterande bidrag
från Motala kommun. Det kommunala bidraget utgår som en andel av det tilldelade
statsbidragets storlek.
Ansökan om bidrag
För att bidrag ska erhållas varje år efter första utbetalningsåret, måste sammanslutningen
årligen, senast 31 mars, lämna ansökan, årsmötesprotokoll samt aktuellt beslut om
utbetalning av statsbidrag till tekniska nämnden. Blankett/formulär för ansökan
tillhandahålls av Motala kommun och finns på kommunens hemsida.
Vid första ansökan om bidrag ska också bifogas sammanslutningens protokoll,
anläggningsbeslut och därtill tillhörande karta, delägarförteckning/delägande fastigheter,
uppgift om vägens längd samt beslut om statligt bidrag.
Sammanslutningens ansvar
Sammanslutningen är skyldig att till tekniska nämnden meddela dels förändringar som kan
ha betydelse för bidragsberäkning och bidragsutbetalning, dels förändringar i styrelse,
kontaktmannaskap etc.
Om sammanslutning bildats genom lantmäteriförrättning som en gemensamhetsanläggning
ska förändringar även rapporteras till Lantmäteriets samfällighetsföreningsregister.
Uppgifter om vad som ska rapporteras finns hos Lantmäteriet.
Sökanden är ansvarig för att bidrag söks för rätt sträcka.
Kommunen kan om behov anses föreligga begära in ytterligare uppgifter samt att vid
behov inspektera vägsträckor där bidrag betalats ut.
Skyltar
Vägmärken eller skyltar med t.ex. hastighetsbegränsning får ej sättas upp utan samråd/tillstånd från kommunen eller Trafikverket. Skyltar som satts upp utan tillstånd ska tas
bort.
Beslut
Beslut om driftsbidrag enligt dessa bestämmelser fattas årligen av kommunens tekniska
nämnd med utgångspunkt i tilldelade medel från kommunfullmäktige i Motala kommun
och gäller fr.o.m. den dag beslutet vunnit laga kraft.
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Bidrag utbetalas endast när utrymme finns i beslutad budget.
Omprövning av beslut kan ske





om en väghållare eftersatt vägunderhållet eller på annat sätt misskött sina
åligganden som väghållare.
om vägmärken eller skyltar satts upp utan tillstånd och dessa inte tas bort efter
anmaning.
om för högt bidrag utbetalats p.g.a. att felaktig väglängd angetts i ansökan.
efter annan väsentlig underlåtenhet eller försumlighet från väghållaren.

Utbetalning
Driftsbidrag utbetalas i efterskott senast i juni månad genom tekniska nämndens försorg.
Har inte komplett ifylld ansökan inkommit senast den 31 mars betalas bidrag inte ut.
Ändring av dessa riktlinjer
Tekniska nämnden bemyndigas att vidta ändringar av dessa riktlinjer som inte är av
principiell karaktär.
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