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Utbetalning av bidrag ska göras i följande prioriteringsordning; 
1. Statskommunalt utfyllnadsbidrag 
2. Kommunalt driftbidrag 
3. Särskilt drift- och byggnadsbidrag till statskommunala enskilda vägar. 

 
Om budgeten inte räcker till samtliga driftbidrag ska bidraget i första hand utbetalas till de 
tidigare bidragsmottagarna. Därefter utbetalas bidraget så långt det är möjligt i den ordning 
ansökan mottagits. 
 
Såväl statskommunala utfyllnadsbidraget som det kommunala bidraget utbetalas i efterskott 
året efter bidragsåret. Om betalning återförs, på grund av att bidragsmottagaren inte löser 
in utbetalning eller har lämnat felaktigt konto, ska fordran göras av bidragsmottagaren 
senast den 30 november det år som bidraget betalats ut. 
 

Statskommunalt utfyllnadsbidrag till enskild väg 
Trafikverkets bidragsbeslut delges kommunen via en kommunlista där det framgår vem som 
är väghållare och som följaktligen fått bidraget, bidragets storlek i procent och kronor, 
vägkategori och väglängd med mera. Denna lista har kommunen sedan som underlag för 
beslut och utbetalning av det kommunala utfyllnadsbidraget. 
 
Det kommunala utfyllnadsbidraget utgör 20 procent av Trafikverkets beslutade kostnad till 
alla vägkategorier förutom kategori E, väg till fritidshus. 
 

Kommunalt driftbidrag till enskild väg 
Till de enskilda vägarna inom kommunen som inte har rätt till statligt bidrag ger kommunen 
ett bidrag per meter. Bidraget indexuppräknas årligen utifrån 2007 års beslut (2,70 
kr/vägmeter). 
 
Följande regler och krav gäller för att vara berättigad till kommunalt driftbidrag: 

 Vägen ska vara minst 200 meter, sammanhängande vägsträcka (inte inräknat 
gårdsinfarter). 

 Stickvägar från bidragsväg ska vara minst 100 meter för att inräknas i bidraget. 

 Statsbidrag ska inte utgå till väghållaren. 

 Bidragsmottagaren ska vara fast boende på fastigheten, permanent. 

 Vägen får inte gå inom fastställt planområde för fritidsboende. 

 Vägen ska hållas i av kommunen godkänt skick, och vara farbar med bil. 

 Vägen ska hållas öppen för allmänheten, året runt. (Undantag kan dock göras för 
tyngre fordon under tjällossningsperioden eller annan tid på året då vägens bärighet är 
nedsatt. Tillstånd ska då ges av ansvarig handläggare på Gator och parker). 

 
Gator och parker har rätt att dra in bidraget om ovanstående krav inte uppfylls. Sökanden 
har dock rätt att på nytt ansöka om bidrag om kraven uppfylls på nytt. 
 

Särskilt drifts- och byggnadsbidrag till statskommunala enskilda vägar 
Bidraget utbetalas efter arbetet är utfört och godkänt av Trafikverkets besiktningsman och 
utgår med maximalt 30 procent av Trafikverkets beslutade kostnad. 
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