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Grunder för kommunala bidrag till enskild väghållning
inom Tidaholms kommun
Antagen av kommunfullmäktige i Tidaholm 2016-12-19 och gäller från
och med 2017-01-01.
§1
Kommunalt bidrag utgår till kostnaderna för anläggning och igångsättning av enskilda vägar och lekplatser, samt till kostnaderna för underhåll av enskilda vägar inom Tidaholms kommun. Bidragen utgår enligt
följande grunder.
§2
Till anläggande och iståndsättning av enskilda vägar inom särskilt av
kommunstyrelsen fastställda områden med permanent bebyggelse utgår kommunalt bidrag med belopp som kommunstyrelsen bestämmer.
Det kommunala bidraget skall motsvara redovisad och av kommunen
godkänd kostnad efter avdrag för fastighetsägares kostnadsbidrag och
eventuellt utgående statsbidrag. Fastighetsägares kostnadsbidrag skall
beräknas med tillämpning av för stadsplanelagda områden antagna
bestämmelser om bidrag till gatubyggnadskostnad. Sådant kostnadsbidrag utgår således ej för fastighet som bebyggts före 1979-01-01.
§3
Till anläggande och iståndsättning av enskilda vägar utanför område
enligt § 2 och för vilka statsbidrag utgår, utger kommunen bidrag med
10 % av den för statsbidrag godkända kostnaden.
§4
Till anläggande och iståndsättning av enskilda vägar utanför område
enligt § 2 och för vilka statsbidrag ej utgår, utger kommunen bidrag med
10 % av redovisad och av kommunen godkänd kostnad, allt under förutsättning av att vägen utföres i en av kommunen godkänd standard
och betjänar permanent bostad. Som ytterligare förutsätt-ning för detta
bidrag gäller att anläggande och iståndsättning planerats i samråd med
kommunen.
§5
Till underhåll av enskilda vägar inom område enligt § 2 utgår kommunalt bidrag, med ett belopp som motsvarar redovisad och av kommunen
godkänd kostnad, efter avdrag av eventuellt utgående statsbidrag.
§6
Till underhåll av enskilda vägar utanför område enligt § 2 och för vilka
statsbidrag utgår, utger kommunen årligt driftbidrag enligt följande:
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Vägkategori
A Utfartsväg för fast boende
B Utfartsväg för boende i tätort – Vägföreningar
C Genomfartsvägar

D Utfartsväg eller genomfartsväg för det rörliga
friluftslivet
E Utfart och uppsamlingsväg för fritidbebyggelse

F Utfartsväg eller genomfartsväg för näringslivet

Kommunalt bidrag
%
20
20
20
20
20
20

Särskilt driftbidrag – utöver bestämmelserna i § 3 – till s k iståndsättningsarbete, bidrag till underhåll av beläggningar eller sammanläggningsförrättningar, utgår ej.
Redskapsbidrag utgår ej.
§7
Extra kommunalt bidrag kan utgå efter särskild prövning. Sådant bidrag
kan utgå i händelse av onormalt slitage genom allmän trafik mm.
§8
Gatubelysning inom område enligt § 2 anlägges av kommunen och bidrag utgår därför inte.
§9
Underhåll och drift av offentlig belysning inom område enligt § 2 ombesörjes av kommunen och bidrag utgår därför inte.
§ 10
Till anläggning eller iståndsättning av kvarterslekplats inom särskilt av
kommunstyrelsen fastställda områden, med permanent bebyggelse enligt § 2 utgår kommunalt bidrag efter särskild prövning.
§ 11
Till underhåll av kvarterslekplats och parkområden inom områden som
utgör allmän plats, utgår kommunalt bidrag efter särskild prövning. (Gäller fr o m 1981-01-01)
§ 12
Ansökan om kommunalt bidrag enligt ovannämnda bestämmelser skall
inlämnas till kommunstyrelsen senast den 1 juli året närmast efter verksamhetsåret. För bidrag enligt § 6 krävs dock ej särskild ansökan. Till
ansökan skall fogas räkenskapssammandrag, samt i förekommande fall
uppgifter om statsbidrag.

