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Förordning
om ändring i förordningen (1989:891) om
statsbidrag till enskild väghållning;

Utkom från trycket
den 3 april 2001

utfärdad den 22 mars 2001.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
dels att 1, 28 och 30 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 2 § skall lyda ”Bidragsberättigande vägar
m.m.”,
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 3 a, 5 a och
25 a §§, samt närmast före 25 a § en ny rubrik av följande lydelse.
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till byggande och drift av enskilda vägar samt för förrättningskostnader för fastställande av nya grunder för fördelning av kostnaderna för vissa gemensamhetsanläggningar.
Till enskilda vägar räknas färjleder som drivs av enskilda.
3 a § Bidrag lämnas till samfällighetsföreningar för förrättningskostnader
för att enligt anläggningslagen (1973:1149) fastställa nya grunder för fördelning av kostnaderna för en gemensamhetsanläggning, om
1. föreningen utgjort en vägförening enligt lagen (1939:608) om enskilda
vägar, och
2. sådant fastställande skall ske enligt 2 § andra stycket lagen (1997:620)
om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar.
För bidrag enligt första stycket gäller inte 2 och 3 §§.
5 a § Frågor om bidrag för förrättningskostnader enligt 3 a § prövas av
Lantmäteriverket efter skriftlig ansökan. Bidraget betalas ut av Lantmäteriverket.

Bidrag för förrättningskostnader i vissa fall
25 a § Bidrag enligt 3 a § lämnas i mån av tillgång på medel till samfällighetsföreningar, om förrättningen begärts senast
1. den 31 december 2001 med högst 50 procent av kostnaderna,
2. den 31 december 2002 med högst 25 procent av kostnaderna.
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28 § Föreskrifter för verkställighet av 3 a, 5 a och 25 a §§ får meddelas av
Lantmäteriverket. Föreskrifter för verkställighet av denna förordning i övrigt
får meddelas av Vägverket.
30 § Vägverkets och Lantmäteriverkets beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.
Denna förordning träder i kraft den 17 april 2001.
På regeringens vägnar
BJÖRN ROSENGREN
Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)
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