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Program för kommunal bidragsgivning till enskild
väghållning i Jönköpings kommun

§ 1.
I detta program avses med väghållning:
1. underhåll och investering (upprustning): om- och tillbyggnad av väg samt vägunderhåll.
2. Med vägunderhåll som berättigar till driftsbidrag avses barmarksunderhåll och
vinterväghållning. I barmarksunderhållet ingår kostnader för grus, dammbindning,
hyvling, sladdning, dikesrensning, beläggningsunderhåll etc. I vinterväghållningen ingår
kostnader för plogning, halkbekämpning, kantmarkering, ishyvling etc.

Bidragsberättigande väghållningskostnader
§ 2.
Bidrag utgår till kostnad för:
1. Bidrag för underhåll och investering (upprustning) av väg enligt vägförslag upprättade av
Trafikverket eller väghållaren innefattande broar, trummor, och andra konstarbeten,
beläggning med oljegrus eller asfalt samt grundgrusning och dikning.
2. Väghållning grundad på uppskattning av Trafikverket för statsbidragsvägar och av
tekniska kontoret för ej statsbidragsberättigade vägar.
3. Ny- och ombyggnad av väg enligt vägförslag godkänt av statsbidragsbeviljande
myndighet eller kommun.
4. Projektering av vägförslag.
5. Intrång och marklösen som krävs enligt gällande lag.
6. Vägförrättning avseende vägrättens ordnande, bildandet av vägföreningar,
vägsamfälligheter och anordnande av enskilda anslutningar för permanent bebyggelse.

Villkor för kommunalt bidrag
§ 3.
Kommunen ska ha full insyn i väghållarens såväl tekniska som ekonomiska verksamhet.
§ 4.
Vid nybyggnation av andra än kommunens fastigheter inom befintligt vägföreningsområde, där
vägnätet är utbyggt, ska vägföreningen ta ut anslutningsavgift av fastighetsägare enligt för
föreningen gällande bestämme1ser. I de fall nybyggnad av väg krävs, ska vid nybyggnation av
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högst två fastigheter med annan ägare än kommunen, särskilt avtal träffas mellan vägföreningen
eller kommunen å ena sidan och fastighetsägaren å andra sidan och för sådant avtal gäller
samma principer som tillämpas i kommunens exploateringsavtal. Samråd ska ske mellan
kommunen (tekniska kontoret) och vägföreningen. Vid nybyggnation inom område omfattande
minst tre fastigheter med samma ägare ska exploateringsavtal upprättas genom tekniska
kontorets försorg.
§ 5.
Arbete med ny- eller ombyggnad av väg får påbörjas även om tekniska nämnden ej beslutat i
bidragsfrågan. Tekniska nämnden beslutar i vanlig ordning ur såväl prioriterings- som
ekonomisk synpunkt oavsett om arbetet påbörjats eller ej.
§ 6.
Sakkunnig person ska upprätta vägförslag, där såväl kostnaden för byggandet som
båtnadsområdet för vägen ska framgå.
§ 7.
Vägförening och vägsamfällighet ska söka statsbidrag och delge tekniska nämnden
bidragsgivande myndigheters villkor.
§ 8.
Vägen ska vara tillgänglig för allmänheten och får endast tillfälligt stängas av efter tillstånd av
länsstyrelsen där statsbidrag utgår och efter tillstånd av tekniska nämnden där enbart kommunalt
bidrag utgår. Gäller ej väg enligt § 16 där markägaren avgör tillgängligheten.
§ 9.
Finns flera utfartsvägar utgår bidrag endast till en väg
§ 10.
Ansökan om bidrag sänds till tekniska nämnden av väghållaren om behov föreligger för bildande
av vägförening eller vägsamfällighet, vid nybyggnad och iståndsättning av väg eller inköp av
redskap.

Bidragsberättigade vägar
§ 11.
Kommunalt bidrag utgår till:
1. Vägar till vilka statsbidrag utgår för väghållning.
2. Vägar enligt fastställd detaljplan avsedd för permanent bebyggelse.
3. Vägsamfälligheter utan statsbidrag som godkänts av kommunen enligt § 15.
4. Enskilda utfartsvägar som betjänar åretruntbostäder samt industrier. Bidrag utgår inte för
gårdsplaner, parkeringsplatser, industriplaner, upplagsplaner eller liknande utanför
vägområde.
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Vägar där kommunalt bidrag inte utgår:
§ 12.
Bidrag utgår inte till:
1. Ägo- eller liknande vägar, privata utfartsvägar för sommarstugor, fritidshus, obebyggd
fastighet eller liknande.
2. Vägar där staten eller landsting är väghållare. Där dessa har andelstal i vägsamfällighet
eller vägförening utgår bidrag för övriga medlemmars andel.
3. Vägar, som enligt fastställd detaljplan, är avsedda att ingå i gemensamhetsanläggning.

Kommunens ekonomiska engagemang i väghållningen
§ 13.
Till vägföreningens väghållningskostnader inom detaljplanelagt område utgår kommunalt
bidrag:
1. För vägunderhåll med belopp motsvarande föreningens redovisade skäliga
nettokostnader, dvs. skillnaden mellan verkliga, skäliga kostnader och inkomsterna av
statsbidrag, räntor mm.
2. För nybyggnad med bidrag utgörande skillnaden mellan verklig kostnad och uttagna
exploateringsavgifter vid tomtförsäljning enligt § 4.

§ 14.
Till statsbidragsberättigade samfällighetsvägars väghållningskostnader utgår kommunalt bidrag:
1. Driftsbidrag för vägunderhåll med 30 % av Trafikverkets beräknade kostnader. Bidrag
till vägunderhåll av fritidshusområde utgår också med 30 % av Trafikverkets beräknade
kostnader. För övrigt utgår inget bidrag till väghållning inom fritidshusområde.
2. Bidrag för underhåll och investering (upprustning) med 30% av Trafikverkets godkända
kostnader i den mån medel finns tillgängliga i budgeten. Bidrag till fritidsområden utgår
ej.

§ 15.
Till ej statsbidragsberättigade samfällighetsvägars väghållningskostnader utgår bidrag under
förutsättning att den sammanlagda väglängden uppgår till 300 m. Minsta vägdel får ej
underskrida 200 m och ej ha mer än en väganslutning. Bidrag till fritidshusområden utgår ej.
1. Driftsbidrag för vägunderhåll med 65 % av den av tekniska kontoret beräknade
kostnaden.
2. Bidrag för underhåll och investering (upprustning) med 65 % på den av tekniska kontoret
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bedömda skäliga kostnaden i mån av tillgängliga medel. Bidrag till fritidshusområden
utgår ej.
§ 16.
Till övriga enskilda vägar enligt § 11 punkt 4 utgår bidrag:
1. Driftsbidrag för underhåll med 250 öre/m för den del av väg som överstiger 200 m.
Bidraget är anpassat till indextalet för oktober månad 2012 enligt konsumentprisindex
(totalindex) med 1980 som basår.
2. Bidrag för underhåll och investering (upprustning) utgår ej.

Bidragsgivningens administration
§ 17.
Tekniska nämnden är förmedlingsorgan för bidragsgivningen till enskild väghållning. Ansökan
om bidrag för underhåll och investering (upprustning) och liknande görs hos nämnden som
genom tekniska kontoret utför teknisk och ekonomisk granskning av ansökan samt kontroll av
vägarbetet och verkställer utbetalning av bidrag.
§ 18.
Vägförening som fungerar med egen kassaförvaltning kan efter rekvisition få anslag för sina
utgifter under löpande kalenderår. Bokföringen ska vara tillgänglig för kommunens revisorer när
dessa så önskar.
§ 19.
Väghållare som utgörs av vägsamfällighet får senast den första mars varje år utan särskild
framställan bidrag avseende föregående års kostnader för vägunderhåll i enlighet med §§ 14 och
15.
§ 20.
Väghållare för enskild utfartsväg enligt § 16 får bidrag där vägens längd konstaterats vara
bidragsberättigad. Årliga framställningar om bidrag krävs ej men bidragstagaren är skyldig att
anmäla om fastigheten byter ägare eller upphör att fungera som permanent bostad. Revidering av
utbetalningslängd ska göras vart femte år.
§ 21.
Bidrag understigande 500 kr utbetalas ej. Bidrag över 500 kr avrundas till jämna 10-tal kronor.
§ 22.
Bidrag för underhåll och investering (upprustning) utbetalas i efterskott när arbetet är avslutat
och godkänt av Trafikverket eller tekniska kontoret.
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Allmänna bestämmelser och övergångsbestämmelser
§ 23.
Där delkommunerna redan övertagit väghållningsansvaret ska ändring ej ske om detta ej begärs
av huvudmannen.
§ 24.
Tekniska nämnden svarar för tillämpningen av detta program.
§ 25.
Debitering av avgifter och ersättning ska verkställas av väghållaren. I de fall kommunen sköter
väghållningen ska väghållaren utfärda fullmakt för kommunen att verkställa debitering och
inkassering av avgifter mm.
§ 26.
Programmet träder i kraft 2013-01-01 fr.o.m. vilken dag nu gällande reglemente upphör att gälla

