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Normer för kommunalt underhållsbidrag till enskilda väghållare i Båstads kommun
Revidering KF 2012‐09‐26

1. Indelning av väghållare
Grupp A: Enskilda vägar ej inom byggnadsplaneområde
Enskilda samfällda vägar med statsbidrag
Enskilda samfällda vägar utan statsbidrag
Enskilda utfartsvägar

Grupp B: Enskilda vägar inom byggnadsplaneområde
B1 Vägar
B2 GC‐vägar
B3 Allmän platsmark
B4 Lekplats
B5 Administration

2. Kommunalt underhållsbidrag
Grupp A
Bidrag med 2,50 kr/meter väg.

Grupp B
B1 Bidrag med 5 kr/meter väg
B2 Bidrag med 1,50 kr/meter G/C‐väg
B3 Bidrag med 1,20 kr/m2 finplanerad yta som regelbundet klippes och 0,20 kr
/m2 grovplanerad yta som klippes i mindre omfattning.
B4 Bidrag med 3000 kr/lekplats
B5 Bidrag med 18 kr/medlem

3. Allmänna villkor för kommunalt underhållsbidrag
Grupp A-B
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1. Vägförening respektive vägsamfällighet skall vara bildad för att bidrag skall
ges. Undantag för följande kategorier enskild väg; väg ej inom byggnadspla‐
neområde som ej uppbär statsbidrag samt enskild utfartsväg.
2. Vägar och allmänna platser till vilka utgår kommunalt underhållsbidrag
skall betraktas som allmänna och öppna för allmän trafik. Avstängning får ej
ske utan kommunens medgivande.
3. Bidrag kan utgå till förbättring‐ och beläggning av vägar, s.k ”punktinsat‐
ser”, där så är befogat ur underhålls‐ och trafiksynpunkt. Beslut om bidrag
fattas av kommunens genom Teknik och Service i varje enskilt fall innan åt‐
gärderna vidtages. Ansökan om detta skall vara kommunens tillhanda se‐
nast 30/4 innevarande år. Statsbidrag skall vara sökt där möjlighet till stat‐
ligt bidrag föreligger.
4. Bidrag utgår ej till avverkning och röjning av skogsområde.
5. Väghållare är skyldig att lämna de uppgifter som kommunen genom Teknik
och Service kan anse sig behöva för prövning av bidragsärenden.
6. Bidrag söks hos kommunen genom teknik och Service.
7. Kommunen genom teknik och Service äger rätt att innehålla bidrag därest
väghållare åsidosätter sina väghållningsskyldigheter eller icke åtlyder
kommunens beslut.
8. Årsredovisning skall skickas in till kommunen genom teknik och service när
årsmöte hållits i föreningen eller motsvarande.

Grupp A
9. Utbetalning av underhållsbidrag baseras på väglängd och sker automatiskt
1:a kvartalet. Vid förändring av verksamheten avseende väglängden skall
anmälan inges till kommunen genom Teknik och Service.

Grupp B
10. Utbetalning av underhållsbidrag baseras på väglängd och ytor och sker au‐
tomatiskt 1.a kvartalet. Vid förändring av verksamheten avseende vägläng‐
den respektive grönytor, antal lekplatser skall anmälan inges till Teknik och
Service.

4. Reglering på grund av kostnadsförändringar
Angivna kr‐tal omräknas per den 1/1 efter KPI. Basår är 2013‐01‐01.

5. Bidragsnormernas genomförande
Normerna träder i kraft 2013‐01‐01. Härvid upphör av kommunen tidigare an‐
tagna bidragsnormer.
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