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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-08-19 

Justerandes sign. 

Au§ 135 Dnr KS 043/2011 

Regelverk för kommunal vägfond för enskilda vägar 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 december 201 1 § 118 att 

en särskild vägfond skulle etableras till år 2015. Vägfonden skulle, utifrån 

ansökningar, bidra med ekonomiska medel som stöd för investeringar i det enskilda 

vägnätet i kommunen. Syftet med vägfonden var att den skulle vara ett led i 

förbättrad likabehandling av landsbygdsboende jämfö1i med tätorts boende. Vidare 

beslutade kommunfullmäktige vid sammanträde den 21 november 2013 § 80 

uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer utarbeta ett förslag till reglemente för den 

kommunala vägfonden. 

Kommunchef Bo Wallströmer presenterade förslag till regelverk för vägfonden för 

enskilda vägar i Ljusnarsbergs kommun vid allmänna utskottets sammanträde den 

6 maj 2015 § 84. Allmänna utskottet beslutade vid detta tillfälle hänskjuta förslaget 

till kommunstyrelsen efter mindre justeringar. 

Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med reviderat förslag daterat den 

11 augusti 2015 till regelverk för vägfonden för enskilda vägar i Ljusnarsbergs 

kommun. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen förslå kommun

fullmäktige besluta anta föreliggande förslag till regelverk för vägfonden för 

enskilda vägar i Ljusnarsbergs kommun. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Till 
Kommunfö llmäktige 
Kommunstyrelsen 

Regelverk avseende Ljusnarsbergs kommuns Vägfond 

2015-08-11 

2011 -15-12 § 118 beslutade kommunfullmäktige inrätta en vägfond med syfte att 
förbättra vägnätsstandarden i kommunen. 

Hittills har avsatts 500 000 kr till fonden. Bedömningen är att det därmed är 
lämpligt att aktivera fonden och för det ändamålet har bifogat regelverk arbetats 
fram. 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsen föres lå kommunfullmäktige att anta 
regelverk avseende Ljusnarsbergs kommuns vägfond i enlighet med förslaget. 

Bo Wallströmer 
Kommunchef 



Sidan 1 

SKRlVELSE 

20 15-08- 11 

Förslag till regelverk för 
VÄGFONDEN för enskilda vägar i Ljusnarsbergs kommun 

Bakgrund 

En vägfond har av Ljusnarsbergs kommun inrättats från vilken ekonomiska medel kan sökas som 
stöd för investeringar i det enskilda vägnätet i kommunen. 
Syftet med vägfonden är att vara ett led i förbättrad likabehandling av landsbygds boende jämfört 
med tätortsboende. 

Regelverk 

De enskilda bidragsvägarna i kommunen har i KS beslut om driftstöd för enskild väghållning 
201 1-1 1-23§ 239 indelats i följande vägkategorier för vilka olika regel.system gäller: 

De olika kategorierna är: 

Postadress 
Alanäsgatan1 
718 31 Frövi 

I. Enskilda vägar längre än I 00 m och som ej uppbär statsbidrag för väghållningen 
och är enda eller huvudsaklig utfartsväg för minst I st permanentbebodd fastighet 

2. Enskilda vägar som erhåller statsbidrag för väghållningen 

3. Samhällena Bångbro, Ställdalen 

4. Samhällena Härken och Högfors 

5. Andra bebyggelsegrupper inom kommunen 
som inte uppfyller kriterierna för grupperna 1-3 ovan. 

Telefon/fax 
070 6811327 

E-postlwww 
matst.larsson@telia.com 

Postgiro 
759894-9 

Fskatt nr Orga 
1947121 10198 



Sidan 2 

A: Särsl<llda styrregler inom de olika vägkategorierna 

I. Enskilda vägar längre än I 00 m och som ej uppbär statsbidrag för väghållningen och är enda 
eller huvudsaklig utfartsväg för minst I st permanentbebodd fastighet 

la Ersättning från vägfonden medgives inte. 

I 2. Enskilda vägar som erhåller statsbidrag för väghållningen 

2a Ersättning från vägfonden kan sökas för investeringar som beviljats statligt investeringsstöd. 
Vad som anses varn en investering styrs av vad Trafikverket i sin hantering av vägkategori 2 (se nedan) bedömer 
vara en investering 

2b Ersättning från vägfonden kan enbart utbetalas till sådana investeringar som erhållit statligt 
in vesteri ngsstöd. 

I 3. Samhällena Bångbro, Ställdalen 

3a Ersättning från vägfonden medgives inte. 
Alla investeringar sker inom de ekonomiska ramarna fl>r Bergslagens Kommunalteknik /BKT/. Statligt stöd kan 
sökas av resp vägfbrening och skall utbetalas till BKT. 

14. Samhällena Härken och Högfors 

4a Ersättning från vägfonden kan sökas för investeringar som beviljats statligt investeringsstöd. 
V ad som anses vara en investering styrs av vad Trn.fikverket i sin hantering av vägkategori 2 bedömer varn e11 
investering 

4b Ersättning från vägfonden kan enbart utbetalas till sådana investeringar som erhållit statligt 
investeringsstöd. 

5. Andra bebyggelsegrupper inom kommunen som inte uppfyller kriterierna 
för grupperna 1-4 ovan 

Sa Ersättning från vägfonden kan sökas för investeringar som beviljats statligt investeringsstöd. 
Vad som anses vara en investering styrs av vad 7i·a.fikverket i sin hantering av vägkategori 2 bedömer vara en 
investering. 

Sb Ersättning från vägfonden kan enbart utbetalas till sådana investeringar som erhållit statligt 
investeringsstöd. 



Sidan 3 

B: Övriga sf)11..-eglcr för investeringsmcclcl från viig{o11de11 

B 1. Från vägfonden beviljas högst 20 % investeringsbidrag till vaije av allmänna utskottet 
godkänt investeringsprojekt per väghållare. Allmänna utskottet ska följa vad som av Trafikverket 
anses vara en investering av vägkategori 2 och som Trafikverket beviljat investeringsstöd för. 

B2 Vaije väghållare kan enbart beviljas ett enda bidrag per år från vägfonden. 

BJ Vägfondens ekonomiska volym beslutas per 31/12 vaije år för att gälla nästkommande år. 

B4 Från vägfonden utbetalas medel enligt detta regelverk, dock högst till dess att vägfondens 
ekonomiska årsvolym tömts. 
Nya medel tillföres inte fonden innevarande år utan uppbyggandet av fonden sker med sikte på nästkommande år. 

B5 Utbetalning av medel från vägfonden sker till väghållare efter uppvisande av kontoutdrag för 
väghållaren som påvisar Trafikverkets utbetalda investeringsstöd samt entreprenadfakturor 
kopplade till Trafikverkets utbetalda investeringsstöd. 

B6 För väghållare, som inte erhållit bidrag ur vägfonden visst år med anledning av att fondens 
medel tagit slut, skall ansökan överföras till nästa års vägfond. 

Ovanstående innebär att kommunens beslut om beviljande av bidrag bygger på Trafikverkets 
beslut om investeringsstöd. Likaså bygger kommunens beslut om utbetalning ur vägfonden på de 
underlag väghållaren tillställer kommunen och som Trafikverket granskat och godkänt 
(entreprenadfakturor). 

C: Ansökan om bidrag 

Ansökan om bidrag ur viig[o11de11 skall innehålla följande innan beslut om bidrag kan 
fattas. 

Cl Skriftlig ansökan som skickas per post till Ljusnarsbergs kommun 714 80 KOPPARBERG 
eller E-postas till kommun@liusnarsberg.se 
Ansökan skall rubriceras. 

"Ansökan om investeringsbidrag från Ljusnarsbergs kommuns vägfond för enskild väghållning" 

C2 Ansökan skall innehålla väghållarens namn, organisationsnurnmer (där sådant finnes), plus-eller 
bankgironummer samt namn, adress, telnr, mailadress till den person som söker och företräder 
väghållaren. 

C3 Ansökan skall i1mehålla en tydlig beskrivning av investeringsprojektet samt en tydlig 
ekonomisk kalkyl över projektet. Trafikverkets kontaktperson ska anges. 


