Policy
för bidrag till enskild väghållning i Mönsterås Kommun

Mönsterås kommun ska medverka till goda förutsättningar för boende och
verksamheter på landsbygden genom att stötta enskilda och föreningar i arbetet
med enskild väghållning.
Kommunen ska bidra till att framkomlighet, trafiksäkerhet och god standard
upprätthålls i det enskilda vägnätet.
Föreningar och vägsamfälligheter ska uppmuntras och stöttas till god planering,
bra vägunderhåll och balanserad ekonomi.
Vid prioriteringar av olika insatser och vägprojekt ska investeringsbehov,
trafikintensitet, allmännytta och behov för näringsliv och turism vägas in.
Möjligheten till externa medel och alternativ medfinansiering ska uppmuntras.

Regler
för bidrag till enskild väghållning i Mönsterås Kommun

För att kommunen ska kunna lämna bidrag för enskilda vägar måste
följande allmänna villkor vara uppfyllda:
- Vägen ska betjäna ett eller flera bostadshus som är bebodda under hela året
eller utgöra en betydande länk för det allmänna vägnätet, näringsliv eller
turism.
- Vägen får inte bara betjäna fastigheter som ägs av staten, landstinget eller
annan offentlig aktör.
- Vägens längd ska uppgå till minst 100 meter.
- Vägen ska hållas öppen för allmänheten och vara farbar året runt. Vägen får
inte annat än vid extrema trafik- och vädersituationer, reparationer och
underhåll stängas av.
- Vägen och dess sidomoråden ska ha ordnat underhåll och framkomligheten
för privat-, utrycknings- och servicefordon ska vara god.
Det finns två former av bidrag:
- Driftbidrag.
- Bidrag för nyinvesteringar, förbättrings- och beläggningsarbeten.

För bidragsformerna gäller följande:
Driftbidrag för statsbidragsberättigade vägar
Bidrag lämnas varje år med ett belopp, som motsvarar upp till 30 % av den
verkliga driftskostnaden (underlag för statbidrag).
Driftbidrag för icke statsbidragsberättigade vägar
Bidrag lämnas med 3,78 kronor per meter väg (2010).
Övriga bestämmelser för driftbidrag
Det fasta beloppet för driftbidrag (kr/m) beslutas år från år i samband med
tilldelning av bidrag och ska grunda sig på faktiskt inflations- och
konjunkturläge samt en bedömning av underhållsbehovet det gångna året.
Bidrag för nysträckning, förbättrings- och beläggningsarbeten
Bidrag lämnas normalt med ett belopp som utgör 70 % av den kostnad som
återstår efter det att statsbidraget frånräknats. Dock max 30 % av totalkostnaden,
vilket även gäller om något bidrag inte erhålls alls från staten.
Vid beläggningsarbeten motfinansierar kommunen i möjligaste mån med
återvinningsmassor och krossat material för upparbetning. Det ekonomiska
bidraget minskas härvidlag i motsvarande omfattning.
Vid tilldelning av bidrag sker utöver den kronologiska turordningen en
prioritering utifrån antagen policy.
Vid övrig extern motfinansiering förbehåller sig kommunen rätt att minska
alternativt höja bidraget för att nå önskad effekt i projekten.

Tillämpningsföreskrifter
-

för bidrag till enskild väghållning i Mönsterås Kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i ärenden när det gäller bidrag enligt
dessa regler och har alltid rätt att ändra eller utfärda nya
tillämpningsföreskrifter.
Ansökan avseende bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten skall inges
snarast efter det att offert eller motsvarande finns på arbetet. Till ansökan ska
även föreningsbeslut eller verkställighetsbeslut om att projektet ska genomföras
bifogas.
Tjänsteman vid kommunens tekniska kontor bereder ärendet, samråder med
förening och med Vägverket samt utför den besiktning och granskning som i

varje enskilt fall krävs. Förslag på preliminär tilldelning enligt budget beslutas
årligen innan utgången av maj.
Arbetet får påbörjas och ansökningar får även insändas i efterhand, dock senast
ett år efter det att den bidragsberättigade åtgärden betalats och utan garantier om
bidrag.
Beslut om utbetalning fattas av Kommunstyrelsens arbetsutskott och sker i
samband med beslut om driftsbidragets storlek, årligen under fjärde kvartalet.
För beslut om bidrag för investeringar innevarande år måste dels ansökan och en
redovisning av upparbetade kostnader ha inkommit senast utgången av oktober
månad samma år (se figur 1 om tider för ansökan och bidrag).
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Figur 1. Hantering av ansökningar och beslut

Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten beviljas ej till mindre arbeten
med totalkostnad som understiger 10 000 kr, uppenbart olämpliga eller
oekonomiska företag samt undermåligt utförda arbeten.
Underhållsbidrag till enskild väg utanordnas utan ansökan en gång årligen efter
den lista på fastställda kostnader och statsbidrag som Vägverket tillställer
kommunen samt utifrån den aktuella listan över vägar utan statberättigat stöd.
Översyn av vägarnas tillstånd samt de administrativa uppgifternas aktualitet ska
regelbundet ske. Ansvaret ligger på kommunens tekniska kontor.
Dessa regler gäller från och med den 2010-01-01.

