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 KOM 2004.88 003 

REGLEMENTEN Väghållning, bidrag till enskilda vägar 

  
  
Fastställd av kommunfullmäktige Gäller fr o m 
1970-03-18, § 329 1970-04-16 
Reviderad av kommunfullmäktige  
2004-03-29, § 69 2004-04-07 
 
 
Regler för väghållning inom Gällivare kommun, jämte bidragsregler för kommunalt 
bidrag  till enskild väghållning 
 
Service- och teknikförvaltningen handlägger alla frågor rörande den enskilda väghållningen i 
kommunens regi liksom frågor om bidrag till enskilda vägar. 
 
Det ankommer på service- och teknikförvaltningen att verkställa erforderliga utredningar i 
bidragsfrågor samt utanordna beviljade bidrag och avge förslag till beslut i frågor av 
kommunstyrelsen. 
 
Vid bidragsgivning till vägföreningar och vägsamfälligheter för byggnadsföretag skall 
kommunen få insyn i föreningarnas verksamhet. 
 
Detta skall ske på så sätt att föreningarna till kommunen inlämnar kopior av protokoll från 
förenings- och styrelsesammanträden. Därjämte bör bokslut och revisionsberättelser 
överlämnas till kommunen. 
 
Som villkor för kommunalt övertagande av vägunderhållet samt bidrag till stats-
bidragsberättigade enskilda vägar skall gälla att kopia av byggnadshandlingarna och övriga 
handlingar av intresse för kommunens övertagande av vägens underhåll överlämnas till 
kommunen. Handlingarna skall återställas till ägaren om kommunens underhåll av vägen 
upphör. Alla skulder från tiden före övertagandet skall bestridas av resp intressenter. Har 
föreningen överskott skall dessa medel ställas till förfogande till den som övertar ansvaret för 
vägsamfällighetens fortsatta drift. Vägföreningar och vägsamfälligheter skall alltid ha 
fungerande styrelse, även i de fall kommunen övertagit vägunderhållet. Föreningen är ändock 
den juridiskt ansvarige och skall till länsstyrelse och kommun meddela ändringar i styrelsens 
sammansättning. 
 
Kommunalt bidrag utgår ej för väg till fastighet belägen inom område avsatt för 
fritidsbebyggelse. Ej heller för väg till fastighet avstyckad för eller bebyggd med fritidshus. 
Ovan nämnda villkor gäller oavsett om fastigheten nyttjas som permanent bostad eller ej. 

p:\författningssamlingen\reglementen och delegationsordningar\sots reglementen\väghållning enskilda vägar.doc 



 
GÄLLIVARE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Sid 2 (3) 

1. Vägar och gator inom detaljplanelagda områden med permanent bosättning där 
vägföreningar är bildade och statsbidrag utgår 
 
Kommunen medverkar vid byggande och svarar för underhåll och iståndsättning av gator och 
vägar om vägföreningen därom anhåller, men kommunen skall ha rätt att uppbära utgående 
statsbidrag och ev andra ersättningar för dessa tjänster. 
 
Kommunen svarar för de kostnader som ej täckes av stats- och landstingsmedel och ev andra 
ersättningar. 
 
Förutsättningen för att kommunen medverkar vid byggandet är att vägföreningen ordnat 
markfrågan enligt 3 kap 75 § eller enl lag om enskilda vägar. 
 
Vid Vägverkets avsyning av arbetena skall representant från kommunen närvara. 
 
 
2. Byggande, underhåll och iståndsättning av enskilda vägar utom detaljplanelagda 
områden med permanent bosättning där vägsamfälligheter är bildade och statsbidrag 
utgår 
 
Kommunen kan efter särskilt beslut medverka vid byggande och svara för underhåll av gator 
och vägar om vägsamfälligheten därom anhåller, men kommunen skall ha rätt att uppbära 
utgående statsbidrag och ev andra ersättningar för dessa tjänster. 
 
Kommunen beslutar även om bidragsandel till de kostnader som ej täckes av stats- och 
landstingsmedel och ev andra ersättningar. Förutsättningen för att kommunen medverkar vid 
byggandet är att vägsamfälligheten ordnat markfrågan enligt lag om enskild väghållning eller 
på annat av länsstyrelsen godkänt sätt. 
 
Vid Vägverkets avsyning av arbetena skall representant från kommunen närvara. 
 
a) Bidrag till vägar där kommunen inte har underhållsansvaret 
 
Bidragsbeloppet fastställs årligen i enlighet med Vägverkets kostnadsberäkning. För senare 
tillkommande statsbidragsvägar lämnas jämförbart kommunalt bidrag. 
 
 
3. Ej statsbidragsberättigade enskilda utfartsvägar med permanent bosättning 
 
a) Underhåll 
 
Till underhåll av väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, mindre förbättringsarbeten 
och förnyelse av beläggning. 
 
Kommunalt bidrag utgår för 2003 med 5,25 kr per meter väg för vinter- och 
sommarunderhåll. 
 
Bidrag utgår för vägar med en längd av minst 100 och max 1000 m. 
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Väglängden skall mätas från entré till vägkant, där anslutning sker till allmän eller annan väg. 
 
För väglängd överstigande 1000 m kan bidrag normalt ej utgå. 
 
Minst en intressent skall vara boende vid vägen året om. 
 
För att bidrag skall utgå måste vägen underhållas på sådant sätt att trafik med bil kan ske hela 
året. 
 
Bidraget betalas årsvis i efterskott. Beräkningen sker efter jämna 5-meters intervaller samt 
indexregleras varje år. Indexreglering sker efter samma normer som Vägverket tillämpar för 
enskilda vägar. Bidragsåret räknas från 1.1--31.12. 
 
 
 
 
 


