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Regler för bidrag till enskilda vägar.  

  

I dagsläget finns en budget på 130 000 kronor och våra vägföreningars kostnader ökar 

ständigt i förhållande till att prisnivån på material och tjänster m.m ökar. Redan idag utbetalas 

bidraget i procent på erhållet bidrag från Trafikverket. Det nya reglementet föreslås gälla från 

och med 2022-01-01. 

  

1. Bidrag till enskild väg med statsbidrag  

Kommunalt bidrag utgår till vägföreningar och vägsamfälligheter till följande ändamål under 

förutsättning att statligt bidrag beviljats.  

  

➢ Byggnadsbidrag  

➢ Årligt driftsbidrag  

➢ Särskilt driftsbidrag  

  

Kommunalt bidrag utgår i förhållande till beviljat statligt bidrag med följande procentsatser:  

  

Statligt bidrag  Kommunalt bidrag  

80%    10% av utgående statsbidrag  

70%    25%    -"-  

60%    40%    -"-  

50%    55%    -"-  

35%    75%    -"-  

  

Exempelvis: Vägföreningens kostnader uppgår till 100.000:- och de erhåller  

80% i bidrag från Vägverket, dvs. 80.000:-. Kommunalt bidrag blir 10% x 80.000:-, dvs. 

8.000:-.  

 

Vägföreningens "egna" kostnader blir då 100.000- 88.000=12.000:-.  

  

Kommunalt byggnadsbidrag utgår med högst den verkliga kostnaden.  

  

Vägsamfällighet äger rätt att fondera ett belopp som motsvarar 2 000 kronor + 15% på 

omsättningen för framtida underhåll och iståndsättning av belagda vägar.  

 

2. Bidrag till beläggning av enskilda vägar  

 
2.1 Bidraget beviljas i första hand till vägföreningar och vägsamfälligheter med stor 

trafikintensitet och med underhållssvårigheter på grund av starka lutningar eller hård 

belastning. 

  

2.2 Bidrag kan beviljas med 50% av anläggningskostnaderna för beläggning, minskat med 

eventuellt utgående statsbidrag. Bidraget kan beviljas med 50% av anläggningskostnaderna 

för förstärkningsarbeten i samband med beläggningen, under förutsättning att inte statsbidrag 

utgår. Bidrag beviljas inom ramen för av kommunfullmäktige beviljat anslag till 

vägsamfälligheter. 
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2.3 Bidrag kan beviljas till vägföreningar eller vägsamfällighets hela väg eller del av dess 

vägsträcka.  

 

2.4 Det delbelopp som väghållarna åtar sig att själva bekosta ska, om lån upptas, amorteras på 

högst 10 år med minst 1/10 årligen.  

 

2.5 Bidrag söks hos kommunstyrelsen minst ett år innan arbetet avses att igångsättas.  

 

2.6 Ansökningarna prövas från fall till fall av kommunstyrelsens arbetsutskott som har att ta 

hänsyn till angelägenhetsgraden, medelstillgången, den beräknade kostnaden, hållbarheten, 

underlaget m.m.  

 

2.7 Kommunstyrelsens arbetsutskott äger rätt att anlita expert.  

 

2.8 Ansökningar som avstyrkts på grund av brist på anvisade medel, kan bordläggas ett år.  

 

2.9 Ansökningar som avslagits på grund av olika uppfattningar om väghållarnas 

kostnadsandel upptas inte till förnyad prövning utan att ny ansökning inlämnas av den 

sökande.  

  

3. Driftbidrag till enskild väg utan statsbidrag  

  

3.1 Kommunalt driftbidrag utgår med 2 kronor per löpmeter till vägföreningar som uppfyller 

följande förutsättningar:  

  

a) Statligt bidrag erhålles ej.  

b) Vägens längd är 500 meter eller längre.  

c)  Fast boende finns utmed vägen eller vars huvudsakliga utfartsväg ansluts till vägen 

som bidraget avser.  

d) Anslutningsväg som ingår i vägförening är bidragsberättigad till den del som 

överstiger 300 meter (begynnelselängden 500 meter inräknas ej).  

e) Vägföreningen har vald styrelse och revisorer.  

f) Årsmöte med revision hålles årligen.  

 

4. Ansökan och redovisning   

  

4.1 Samtliga vägföreningar, såväl med som utan statsbidrag, skall årligen lämna ekonomisk 

redovisning av verksamheten (resultat och balansräkning) samt kopia av årsmötes-protokoll 

till kommunen.   

  

4.2 Ansökningar och handlingar ska inkomma under ansökningsperioden som är mellan den 1 

februari och den 31 augusti. Utbetalning av bidraget sker i september månad. 


