LEMLANDS KOMMUN

LE/517/2019
Privatvägsbidrag år 2020 Lemland
TN 66 §
29.8.2019
Principerna för privatvägsbidrag i Lemland lyder år 2019 enligt följande:
-

-

-

vägen skall bebos av fastbosatta
vägens längd skall vara minst 300 meter till sista fast bosatta hus
bidrag för normalt underhåll utbetalas mot redovisning (kvitton) i efterhand 1 år retroaktivt från mottagen anhållan
önskas bidrag för grundförbättring skall anhållan göras till kommunen
innan arbetet påbörjas. Anhållan skall innehålla en enkel arbetsbeskrivning över planerade åtgärder samt en karta där berörd vägsträckning är
markerad.
bidragets storlek för normalt underhåll är hälften av verifierade kostnader
(inkl. moms), dock högst 350 €/km. Gäller arbetena grundförbättring är
gränsen 1000 €/km
nämnden kan enligt prövning betala ut högre bidrag än ovan om särskilda
skäl till detta föreligger

---------

Tekniska chefens förslag:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen i Lemland att fastslå samma principer för privatvägsbidrag som för 2019.
*********
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
------------Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.
KST 205 §
09.09.2019
Kommunstyrelsen noterar att i bokslutet 2018 utgjorde privatvägsbidragen
9 528 euro för totalt 27 890 löpmeter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att fastslå samma
principer för privatvägsbidrag som för 2019, d v s:
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-

vägen skall bebos av fastbosatta
vägens längd skall vara minst 300 meter till sista fast bosatta hus
bidrag för normalt underhåll utbetalas mot redovisning (kvitton) i efterhand 1 år retroaktivt från mottagen anhållan
- önskas bidrag för grundförbättring skall anhållan göras till kommunen
innan arbetet påbörjas. Anhållan skall innehålla en enkel arbetsbeskrivning över planerade åtgärder samt en karta där berörd vägsträckning är
markerad.
- bidragets storlek för normalt underhåll är hälften av verifierade kostnader
(inkl. moms), dock högst 350 €/km. Gäller arbetena grundförbättring är
gränsen 1000 €/km
- nämnden kan enligt prövning betala ut högre bidrag än ovan om särskilda
skäl till detta föreligger
*********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.
------------KFGE 84 §
18.09.2019
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att omfatta kommunstyrelsens förslag.
-------------

