
KYRKSLÄTTS KOMMUN                     

VILLKOREN FÖR BEVILJANDE AV BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR 

Godkänts i nämnden för serviceproduktions vägsektion 29.9.2016 § 32 och vägsektion 24.8.2017 § 4, 

16.11.2017 § 15. Fastställts i nämnden för serviceproduktion 15.12.2016 § 122 och kommunaltekniska 

nämden 23.11.2017 § 71 

1 § Verksamhetens syfte 

Nämnden för serviceproduktions vägsektion i Kyrkslätts kommun beviljar årligen vägbidrag 

enligt de grunder och övriga bestämmelser som fastställs i detta beslut för följande 

användningsändamål: 

• underhåll, 

• grundlig förbättring och 

• byggande av vägbelysning. 

2 § Allmänna förutsättningar 

Kommunen beviljar endast vägavsnittet i Kyrkslätt kommun. 

Väglag som ansöker om bidrag ska uppfylla följande förutsättningar: 

1. Den väg som ansöker om bidrag för att sköta ärenden i anslutning till vägen ska ha 

ett i lagen om enskilda vägar (Lagen om enskilda vägar 358/1962) avsett väglag. Av 

särskilda skäl kan man bevilja bidrag till ett väglag som inte än grundats. I så fall ska 

ansökan om grundande av väglag ha tillställts vägsektionen 3 månader innan 

inlämningstiden för ansökningar om bidrag går ut. Väglagets stämma ska hållas 

årligen. 

2. Vägen ska fungera som infart till permanent boende. 

Ifall man beviljar bidrag till väglaget, får väglaget inte förbjuda andra att använda vägen för 

sådana transporter som inte tjänar vägdelägarna. 

Ifall väglaget avsiktligt ger felaktiga eller vilseledande uppgifter då det ansöker om bidrag, 

har kommunen rätt att återkräva bidraget. 

3 §      Bidrag för underhåll 

Som underhållsutgifter som kan få bidrag godkänns vanliga underhålls- och 

förbättringsåtgärder såsom t.ex. grusning, underhåll av diken och trummor, plogning, 

halkbekämpning, sladdning, slåtter av vägrenar, dammbindning, slyröjning samt i fråga om 

broar granskning, underhåll och renovering. 

Talkoarbete som utförs av väglagets delägare (arbete som utförts utan vederlag) räknas med 

i underhållskostnaderna, om talkoarbetets mängd och natur framgår av väglagets 

årsberättelse eller annan motsvarande handling. Som värdering av talkoarbete används 

prissättning enligt Europeiska landsbygdsfondens gällande programperiod 

(www.landsbygd.fi). 

För utdelning av bidrag delas väglagen in i tre underhållsklasser: 

1. Livligt trafikerade vägar    

Till riksomfattande eller landskapsmässigt värdefulla naturskyddsområden, 

nationalparker eller andra rekreations- och utflyktsområden eller kulturobjekt leder 

livligt trafikerade vägar, till vilka man styr en betydande mängd trafik från utanför 

väglaget. 



Genomfartsvägar där genomfartstrafiken ökar främst på grund av att vägen används 

av sådana som inte har skyldighet att betala väg- eller bruksavgifter. Orsaken till 

sådan trafik är vägens fördelaktiga läge jämfört med det övriga vägnätet,  så att 

vägen används livligt för genomfart eller som genväg.  

Till denna klass hör inte vägar som underhålls av kommunen och där 

genomfartstrafiken förbjuds med vägmärken. 

2. Livligt trafikerade vägar eller vägar som annars är svåra att underhålla 

Till klassen räknas: 

− Väglag som leder till badstrand, rekreationsområde, bollplan eller annat område 

i allmänt bruk 

− Matarvägar på området 

− Väglag som omfattas av tät, tätortsliknande permanent bosättning 

 

3. Andra vägar 

Till klassen räknas alla andra vägar, om väglaget inte meddelat en motiverad orsak 

(väg som är särskilt svår att underhålla el. dyl.) till att höra till 2 klassen. 

Beslut om väglagets underhållsklass fattas då väglaget ansöker om bidrag för enskild väg. 

Bidragskoefficienten för varje underhållsklass är den procentandel av väglagets godkända 

underhållsutgifter från föregående räkenskapsperiod som vägsektionen årligen godkänt.  

4 § Ombyggnadsbidrag 

Till kostnader för vägens grundliga förbättring räknas utgifter i anslutning till relativt stora 

grundliga förbättringar så som:  

• förnyanden eller reparationer av broar och vägtrummor i dåligt skick 

• reparationer av skador som är förorsakade av översvämningar och tjäle 

• med tanke på trafiksäkerheten viktiga objekt, såsom rätning av farlig en kurva, 

förbättring av platsen för anslutningen eller flyttning av väglinje 

• förbättring av dräneringen och bärkraften av vägen 

I samband med ansökan om bidrag ska man lämna in en plan, en kostnadsberäkning och en 

finansieringsplan angående projektet.  

Man bekantar sig med det projekt som ska understödas före beslutsfattandet. 

Ombyggnadsbidraget är prövningsbaserat och bidragets belopp fastställs enligt projekt inom 

ramen för de anslag som står till förfogande.  

Ombyggnadsbidrag ska sökas innan projektet inleds. 

5 § Bidrag för vägbelysning  

Bidrag för vägbelysning beviljas för byggande av vägbelysning. Kommunen understöder inte 

den anslutningsavgift till vägbelysning som elbolaget eventuellt uppbär.  

Projektplan och minst två elentreprenörers anbud ska tillställas kommunen i samband med 

ansökan om bidrag. 

Bidraget för vägbelysning är prövningsbaserat och bidragets belopp fastställs enligt objekt 

inom ramen för de anslag som står till förfogande. 



Till nya vägbelysningar som byggs ansluts en separat elförbrukningsmätare som mäter 

vägbelysningens elförbrukning.  

6 § Ansökningstid för bidragen 

Väglaget ska ansöka om bidrag för enskilda vägar årligen före 30.4 kl. 16.00 på en elektronisk 

blankett som lämnas till kommunen. Den elektroniska blanketten finns på kommunens 

webbsida www.kyrkslatt.fi  

Bilagorna till ansökan ska lämnas endera vid inlämnandet av ansökan eller senast 30.6 till 

kommunens registratur under registraturens öppettider. 

Om väglaget inte har lämnat in bilagorna som fordras inom utsatt tid, förfaller beslutet om 

bidrag. 

Ansökningar som inkommit efter utsatt tid beaktas inte. 

7 § Övriga bestämmelser 

Kyrkslätts kommun har rätt att övervaka användningen av det beviljade bidraget. Den som 

ansöker om bidrag är på begäran skyldig att tillställa ytterligare uppgifter och utredningar i 

anslutning till ärendet. Granskningsrätten omfattar rätten att granska konton och förvaltning 

av det väglag som får bidrag. 


