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NVK:s Regelverk för bidrag till enskild väghållning inom Fagersta
kommun

1. För enskild väg med statsbidrag utgår kommunalt bidrag för del av Trafikverkets beräknade kostnad för väghållningen fram till den sista permanent boende längs vägen. Det gäller för resterande del, efter att det
statliga bidraget samt de första 200 metrarna frånräknats, dock högst
med 40 % av kostnaden. Kommunalt bidrag utgår ej för väg till eller inom
planlagda fritidsområden.
2. För enskild väg utan statsbidrag utgår kommunalt bidrag med högst 40
% av den genomsnittliga kostnaden per löpmeter, enligt Vägverkets beräknade kostnad för väghållning för de enskilda vägarna inom Fagersta
kommun med statsbidrag, fram till den sista permanent boende längs
vägen. Kommunalt bidrag utgår ej för väg kortare än 200 m (för vägar
inom samfällighet tillsammans kortare än 200 m) till den sista permanent boende längs vägen. Kommunalt bidrag utgår ej heller för väg till eller inom planlagda fritidsområden. Bidraget utgår med samma genomsnittsbelopp per löpmeter som för vägar med statligt bidrag.
3. För enskild väg med statsbidrag, där kommunen fram till 1 juli 2006 varit väghållare och erhållit statsbidrag, utgår under 2006-2008 ett bidrag
för iståndsättningsåtgärder/fondering för framtida underhåll enligt följande.
Under 2006 15 % (30 % för halva året) av det av Vägverket beräknade bidragsunderlaget för skötsel enligt ovan.
Under 2007 och 2008 20 respektive 10 % av det av Vägverket beräknade
bidragsunderlaget för skötsel enligt ovan.
4. Ansökan om kommunalt bidrag skall inlämnas till NVK senast 1 augusti
innevarande år. Det kommunala bidraget utbetalas årsvis i efterskott så
snart Vägverkets bidragsunderlag erhållits. Införandeåret utgår för andra
halvåret 2006 halvt årsbidrag. Inlämnad ansökan gäller kalenderårsvis
tillsvidare. Ny ansökan skall lämnas vid ändrade förhållanden.
5. Kommunalt bidrag från och med 1 juli 2010 utgår till fungerande vägbelysning med 250 kr per belysningspunkt och år längs i övrigt bidragsberättigad vägsträcka, indexerad med konsumentprisindexförändring per
den 1 november året före bidragsåret. Bidrag utgår ej för anläggning där
kommunen står som elkund för den fasta och rörliga elförbrukningen.
Bidrag utgår för belysningsanläggningar där föreningen står som elkund.
Kommunen avser ej att övertaga befintliga elavtal.
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