
Bestä mmelser fö r kömmunält bidräg till 
enskildä vä gär i Brä cke kömmun 

 

Inledande bestämmelser 

Enligt dessa bestämmelser lämnas bidrag till 

• kommunalt bidrag till enskilda vägar. 

Till kostnader för vägunderhåll räknas kostnader för barmarksunderhåll, vinterväghållning, mindre 

förbättringar samt administration. Kapitalkostnad avseende investeringar inräknas inte i 

vägunderhållet. 

Bidragsförutsättningar 

Bidrag utgår för väg om väghållningen är ordnad genom vägförening, vägsamfällighet eller annan 

sammanslutning som kan dokumentera sitt väghållningsansvar genom karta och 

delägarförteckning/delägande fastigheter. 

Vägen skall betjäna fast bebyggelse.  

Bidrag kan endast fås för väg som upplåts för allmänt bruk. 

Eget kapital i föreningen skall,  om det inte finns dokumenterad plan för åtgärder, nyttjas för den årliga driften. 

Bidrag utgår till 

• enskild väg med statsbidrag 

Vägen ska betjäna fast boende  

Bidrag utgår inte till 

• väg som är belägen i annan kommun 

• väg som i huvudsak betjänar fastighet i statens, landstingets eller annan kommuns ägo 

• väg som endast utnyttjas för skogs-, lantbruks- eller industritransporter 

• väg som underhålls av kommunen 

• väg som endast nyttjas av en fastighet(permanentboende, skriven på fastigheten) 

Det åligger väghållaren 

• att på ett tillfredsställande sätt underhålla vägen 



• att hålla vägen fri från snö och is i den omfattning som krävs för biltrafik, såvida kommunen inte 

medgivit annat 

• att inte utan kommunens och Trafikverkets  medgivande, helt eller delvis stänga vägen för 

trafik.(förutom tyngre trafik under tjällossning)  

• att i fråga om vägens underhåll vara underkastad kommunens kontroll 

• att efter anmodan ge kommunen full insyn i verksamheten som rör vägens skötsel, underhåll  och 

ekonomi 

Ansökan 

För att bidrag ska erhållas varje år efter första utbetalningsåret, måste föreningen årligen, senast 31 mars. lämna 

ansökningsblankett , årsmötesprotokoll samt ekonomisk redovisning till teknik/infrastruktur avdelningen. 

Ansökningar som kommer in senare kommer inte att handläggas. 

Bidrag utbetalas med högst 20 % av Trafikverkets beräknad underhållskostnad, om kommunen inte av särskilda skäl 

annat beslutar. 

Bidrag går inte att söka retroaktivt. 

Blanketter tillhandahålls av tekniska kontoret och på kommunens hemsida. 

Föreningens ansvar 

Vägförening/vägsamfällighet är skyldig att till teknik/infrastruktur avdelningen meddela: 

 

dels förändringar som kan ha betydelse för bidragsberäkning och –utbetalning, 

dels förändringar i styrelse, kontaktmannaskap, ändring av boendeformer etc. 

Om vägförening/vägsamfällighet bildats genom lantmäteriförrättning som en 

gemensamhetsanläggning ska förändringar även rapporteras till Lantmäteriets 

samfällighetsföreningsregister. Uppgifter om vad som ska rapporteras finns hos Lantmäteriet. 

Ordförande i förening är ansvarig för att bidrag söks för rätt sträcka. 

Kommunen kan om behov anses föreligga begära in ytterligare uppgifter. 

Skyltar 

Vägmärken eller skyltar med t ex hastighetsbegränsning får inte sättas upp utan samråd/tillstånd från 

kommunen eller Trafikverket. Skyltar som satts upp utan tillstånd ska tas bort. 

Beslut 

Beslut om driftsbidrag enligt dessa bestämmelser fattas av kommunens teknik/infrastruktur 

avdelning och gäller från och med den dag beslutet vunnit laga kraft. 

Teknik/infrastruktur avdelningen kan i vissa fall besluta att del av bidraget eller hela bidraget inte 

skall utbetalas om dessa bestämmelser inte följs. 



Omprövning av beslut kan ske 

• om en väghållare eftersatt vägunderhållet eller på annat sätt misskött sina åligganden som 

väghållare 

• om vägmärken eller skyltar satts upp utan tillstånd och dessa inte tas bort efter anmaning 

• om för högt bidrag utbetalats på grund av att felaktiga upplysningar som till exempel väglängd, fast 

boende angetts i ansökan. 

Utbetalning 

Har inte rätt ifylld ansökningsblankett inkommit senast 31 mars betalas normalt sett bidrag inte ut. 

Den/de som undertecknar ansökan ansvarar för att uppgifterna i denna är riktiga. 

Kostnader för väghållning m.m. som inte täcks av bidrag från staten och kommunen fördelas på föreningens 

medlemmar. Kostnaden fördelas på fastigheterna efter deras andelstal. 


