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Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar 
Dessa bestämmelser är antagna av Kommunfullmäktige 1991-01-30 § 6 och gäller från 

och med verksamhetsåret 1990. 

Bestämmelserna är reviderade av Tekniska nämnden 2010-05-10 och antagna av 

Kommunfullmäktige 2010-09-01 och gäller fr.o.m. år 2010. 

 

Inledande bestämmelser 

Enligt dessa bestämmelser lämnas bidrag till 

 Drift av enskilda vägar 

Till drift av en enskild väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, anskaffning av 

erforderliga redskap, förbättringsarbeten samt andra periodiskt återkommande 

underhållsarbeten som t.ex. förnyelse av beläggning, dikesrensning, ombyggnader m.m. 

Bidraget får även användas till skyltar med gatu/vägnamn i väderbeständigt och 

reflekterande material. 

Utöver nämnda bidrag kan i mån av tillgång på medel, om synnerliga skäl föreligger, utgå 

särskilt bidrag. Ansökan om detta görs skriftligt till Tekniska nämnden. 

Bidragsförutsättningar 

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

annan sammanslutning som kan dokumentera sitt väghållningsansvar genom karta och 

delägarförteckning/delägande fastigheter. Bidrag kan endast fås för väg som upplåts för 

allmänt bruk. 

För nyregistrering se bestämmelser under rubriken Ansökan – nyregistrering. 

Bidrag utgår till 

 enskild väg med statsbidrag. 

 annan enskild väg avsedd för motorfordonstrafik vars längd uppgår till minst 400 

m. Vägens längd beräknas från huvudingången vid fastighetens infart till vägens 

anslutning till allmän väg eller annan bidragsberättigad väg om inte annat anges i 

anläggningsbeslutet. 

Bidrag utgår inte till 

 väg som är belägen i annan kommun. 

 väg som i huvudsak betjänar fastighet i statens, landstingets eller annans 

kommuns ägo. 

 väg som endast utnyttjas för skogs-, lantbruks- eller industritransporter. 
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 väg som underhålls av kommunen. 

 väg som endast nyttjas av en fastighet. 

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 utföra tömning av regnvattenbrunnar med eller utan vattenlås samt rensning av 

diken och trummor. 

 att utmed vägar och gångbanor tillse att växtligheten beskärs så att sikt- och 

trafikproblem ej uppstår. Rekommenderat till en höjd av 4,6 m över körbanan och i 

vägkorsningar med en sikttriangel på 10 m med 80 cm höjd enligt Höörs kommuns 

anvisning i broschyr ”Klipp häcken”. 

 att inte utan kommunens och Trafikverkets (om statligt bidrag erhålls) medgivande 

helt eller delvis stänga vägen för trafik. Medgivande till stängning av väg kan inte 

lämnas om beslut tagits i lantmäteriförrättning att vägen ska hållas öppen för 

trafik. 

 att i fråga om vägens underhåll vara underkastad kommunens kontroll. 

 att efter anmodan ge kommunen full insyn i verksamheten som rör vägens skötsel 

och ekonomi. 

Bidrag 

Driftsbidrag utgår per meter väg. 

Ansökan – nyregistrering 

För nyregistrering av väg skall ansökan göras på särskild blankett till Tekniska 

nämnden. Bidrag för ny väg erhålls om vägsamfällighet eller vägförening bildats genom 

lantmäteriförrättning som vunnit laga kraft. Till ansökan ska bifogas 

samfällighetsföreningens protokoll, anläggningsbeslut och därtill tillhörande karta, 

delägarförteckning/delägande fastigheter samt uppgift om vägens längd efter ovan 

angivna kriterier. 

Ansökan – tidigare registrerad 

För att bidrag ska erhållas varje år efter första utbetalningsåret, måste föreningen 

årligen, mellan 1 januari – 31 mars, lämna ansökningsblankett samt årsmötesprotokoll 

till Tekniska nämnden. Blanketter tillhandahålls av Samhällsbyggnadssektor och finns 

på kommunens hemsida. 

Föreningens ansvar 

Vägförening/vägsamfällighet är skyldig att till Tekniska nämnden meddela dels 

förändringar som kan ha betydelse för bidragsberäkning och bidragsutbetalning, dels 

förändringar i styrelse, kontaktmannaskap etc. 



 

 
   
  Sida 

  3 (3) 
    

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR    

    

 

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 ej 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 Tekniska 

nämnd och gäller fr.o.m. den dag beslutet vunnit laga kraft. 

Tekniska nämnden 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 p.g.a. att felaktig väglängd angetts i ansökan. 

Utbetalning 

Driftsbidrag utbetalas i efterskott i maj månad genom Tekniska nämndens försorg. Har inte 

rätt ifylld ansökningsblankett inkommit senast den 31 mars betalas 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.  

 


