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KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR ENSKILDA VÄGAR
Allmänt
Kommunalt bidrag för enskilda vägar kan utgå, i mån av tillgång på anslagna medel, till
följande grupper:
•
•

Statsbidragsberättigad väg
Ej statsbidragsberättigad väg

Bidrag kan utgå till:
•
•

Byggnadsbidrag - Nybyggnad av väg
Upprustning av väg
Årligt driftsbidrag

Kommunalt vägbidrag utgår endast till väg som betjänar fast boende. Med fast boende
menas att den boende skall vara skriven på fastigheten enligt folkbokföringslagen. Väg som
erhåller kommunalt bidrag får ej avstängas för allmän trafik. Om väg berör flera fastigheter
men vägsamfällighet eller dylikt saknas skall i ansökan anges till vilken person bidrag skall
utbetalas, vilket skall kunna styrkas med fullmakt från övriga intressenter.
Bidrag till ovannämnda vägar utgår efter individuell prövning.
Kommunalt bidrag justeras årligen efter tillgång på anslagna medel.
Räcker ej det årliga anslaget till nybyggnads- eller upprustningsbidrag får köbildning införas.
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Statsbidragsberättigad väg
Föreskrifter om statsbidrag till enskild väghållning finns i Vägverkets författningssamling,
VVFS 1990:4.
Det är Vägverket som beviljar statsbidrag till enskilda vägar.
Byggnadsbidrag
Nybyggnad av väg
För nybyggnad av väg kan kommunalt bidrag utgå med högst 12 % av den verkliga
kostnaden.
Upprustning av väg
Till statsbidragsberättigat arbete utgår kommunalt bidrag med högst 12 % på den av
vägverket godkänd beräknad kostnad, dock ej mer än den verkliga kostnaden för vägens
upprustning.
Till vägar som beviljas särskilt statsbidrag för upprustning, vilket innebär att det efter
upprustningen utgår ett lägre driftsbidrag, beviljas kommunalt bidrag med högst 24 % på den
av vägverket godkänd beräknad kostnad, dock ej mer än den verkliga kostnaden för vägens
upprustning.
Årligt driftsbidrag
Årligt driftsbidrag utgår med högst 30 % av den av Vägverket godkända beräknade
kostnaden för drift av vägen. I de fall statsbidrag beviljas med 80 % utgår kommunalt bidrag
med högst 13,5 %.
Ej statsbidragsberättigad väg
Byggnadsbidrag
Kommunalt bidrag för iordningställande av enskild väg kan utgå till sådan väg, till vilkens
underhåll statsbidrag efter vägens iordningsställande kan utgå, men som inte får
byggnadsbidrag från annat håll än kommunen.
Bidrag kan utgå med högst 12 % av den verkliga kostnaden.
Driftsbidrag
Årligt driftsbidrag utgår med 161 kronor enligt 2009 års prisläge per varje påbörjat 100-tal
meter med avdrag för 200 meter. Bidraget indexuppräknas årligen efter konsumentprisindex
om utrymme finns av anslagna medel.
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Ansökan och utbetalning av bidrag
Årligt driftsbidrag för statsbidragsberättigade vägar behöver ej sökas. Det kommunala
bidraget grundar sig då på uppgifter som erhålls från Vägverket.
Ansökan om vägbidrag för ej statsbidragsberättigade vägar skall inkomma senast 1:e
november. Ansökningar inkomna efter detta datum kan komma att behandlas året efter.
Ansökan skall förnyas var 5:e år eller vid avsevärt förändrade förhållanden. Det er
sökandens skyldighet att lämna uppgifter vid förändrade förhållanden. Ansökningsblankett
finns att hämta på kommunens hemsida samt tillhandahålls av:
Svenljunga kommun
Gata/Park
512 80 Svenljunga
Telefon 0325-183 43
Byggnadsbidrag handläggs fortlöpande. Ansökan för enbart kommunalt bidrag bör innehålla
karta, arbetsbeskrivning jämte kostnadsbeskrivning. Till stöd för ansökan av byggnadsbidrag
till enskild väg, som erhållit statsbidrag, skall bifogas kostnadsberäkning, fakturakopior samt
slutbesiktningsprotokoll från Vägverket.
Bidrag till enskild väghållning kungöres årligen genom annonsering i ortspressen, vilket
brukar ske under augusti månad.
Driftsbidrag utbetalas under november månad och avser bidrag för innevarande år.
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