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BESTÄMMELSER FÖR OMHÄNDERHAVANDE AV ELLER BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR
1§
Dessa bestämmelser gäller för enskilda vägar inom Sölvesborgs kommun, som
utgör farvägar och som är öppna för fordonstrafik.
Begreppen enskild väg och väghållning - byggande av väg, vägunderhåll och
vinterväghållning - användes i bestämmelserna med samma innebörd som i lagen om enskilda vägar.
2§
Väghållning för enskild väg, som är till stadigvarande nytta för fast boende befolkning vid densamma, skall omhänderhavas av kommunen, om vägen anses
tillhöra någon av följande kategorier, nämligen
a) vägen är belägen inom någon av kommunens tätorter och av sådan allmän
karaktär att den, om stadsplan funnits, varit att anse som gata (tätortsväg);
b) statsbidrag för väghållning av vägen utgår (statsbidragsväg);
c) vägen har tidigare varit allmän väg och är belägen invid eller nära antingen
en av kommunen underhållen väg eller en för kommunens vägmaskiner använd färdväg (gammal landsväg);
d) vägen är längre än 500 meter och har relativt omfattande motorfordonstrafik
(halvkilometerbilväg).
Såsom villkor för kommunens övertagande av väghållning för väg enligt
b) - d) skall gälla, dels att avtal träffats mellan kommunen och väghållarna om
övertagandet och om överlåtelse till kommunen av väghållarnas för väghållningen avsedda tillgångar och statsbidrag, och dels att vägen är i sådant skick,
att kommunen kan utföra vägunderhåll och vinterväghållning med hjälp av vanligen förekommande vägmaskiner.
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3§
Upphört att gälla fr.o.m. 1982-01-01
4§
Då särskilda skäl föreligger, må väghållning omhänderhavas av kommunen även för
annan enskild väg än sådan enligt 2 § och bidrag till väghållning utgår från kommunen även för annan enskild väg än sådan enligt 3 § eller i större utsträckning än i 3 §
angives.
5§
Det åligger kommunstyrelsen att svara för och besluta om kommunens åtagande enligt dessa bestämmelser.

