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Definitioner och förutsättningar  
 
Med enskild väg avses det vägnät där varken stat eller kommun har ansvar för skötsel och drift.  
Istället är det en enskild väghållare som sköter om vägen. En enskild väghållare kan vara en 
privatperson, en samfällighet eller vägförening.  
 
För att den enskilda vägen ska berättiga bidrag måste dessutom följande kriterier uppfyllas: 
Vägen ska vara 200 meter eller längre, och: 
Vägen ska hållas öppen och framkomlig för allmänheten.   
 
 
Bidrag till enskilda vägar delas in i tre kategorier: 
 

1. Det årliga driftbidraget används till ordinarie barmarksunderhåll och vinterväghållning för 
att hålla vägen i gott skick. 

2. Det särskilda driftbidraget kan betalas ut vid andra typer av underhållsarbeten på vägen, 
såsom byten av vägtrummor, reparation av broar eller liknande standardhöjande åtgärder.  

3. Bidrag till byggande (även kallat iståndsättningsbidrag). Denna typ av bidrag kan i vissa fall 
lämnas vid nyanläggning av enskild väg.  

 
 
Kommunfullmäktige i Bollebygds kommun beviljar årligt anslag för vägbidrag.  
 
Vägbidraget fördelas i två potter för årligt respektive särskilt driftbidrag, där 75 % avsätts för det årliga 
driftbidraget och 25 % för det särskilda driftbidraget.  
 
Ur potten för årligt driftbidrag fördelas bidragen i första hand till enskild väg med enbart kommunalt 
bidrag (utfartsväg), kvarvarande medel i potten fördelas till enskild väg med både statligt och 
kommunalt bidrag (vägsamfällighetsväg) enligt ansökan. 
 
Ur potten för särskilt driftbidrag fördelas bidragen i första hand till föregående års ansökningar. Medel 
som inte ianspråktagits ur denna pott kan fördelas till årligt driftbidrag för enskild väg med både 
statligt och kommunalt bidrag (vägsamfällighetsväg) upp till maximal bidragsnivå.  
 
Eventuella ansökningar om bidrag till byggande behandlas separat och bidrag kan beviljas om 
utrymme finns i potten för det särskilda driftbidraget eller annars efter äskande om särskilt anslag från 
budgeten.  
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1. Årligt driftbidrag  

 
  
ENSKILD VÄG MED BÅDE STATLIGT OCH KOMMUNALT BIDRAG  
(Vägsamfällighetsväg) 
 
Kommunalt bidrag utgår med högst 30 % på av Trafikverket beräknad bidragsgrundande kostnad. 
Sammanlagt utgår högst 100 % i kommunalt och statligt bidrag på av Trafikverket beräknad 
bidragsgrundande kostnad.  
Exempel.  
Om statligt bidrag beviljas med 70 % på den av Trafikverket beräknade kostnaden för drift av vägen, 
utgår årligt kommunalt driftbidrag med 30 %. Om statligt bidrag beviljas med 80 % utgår kommunalt  
bidrag med 20 %.  
 
Ansökan skall vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 1 maj det år ansökan gäller. 
Bokföring med verifikationer skall efter begäran uppvisas. Kommunalt bidrag beräknas efter av 
Trafikverket upprättad utanordningslista för statligt årligt driftbidrag. Förändring i styrelsens 
sammansättning (ordförande och kassör) skall anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Förändring 
av vägsträckning skall anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Bidraget betalas ut under slutet av året. 
 
 
ENSKILD VÄG MED ENBART KOMMUNALT BIDRAG  
(Utfartsväg)  
 
Bidrag utgår med 3,50 kronor per längdmeter bidragsberättigad väg.  
Bidrag utgår endast om vägens längd överstiger 200 m. Vägen skall utgöra utfartsväg från fastighet för 
fast boende. Med fast boende menas att den boende skall vara mantalsskriven på fastigheten.  
 
Ansökan lämnas in vid ett tillfälle, därefter utbetalas bidraget löpande årligen.  
Ansökan för vägar som inte redan uppbär årligt driftsbidrag skall vara samhällsbyggnadsförvaltningen 
tillhanda senast 1 maj det år ansökan gäller. Vid flera delägare skall ansökan vara gemensam för 
samtliga.  
Bidraget betalas ut under första halvåret samma år och betalas därefter ut löpande årligen.  
 
Förändringar som påverkar bidraget skall omedelbart anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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2. Särskilt driftbidrag  
 
ENSKILD VÄG MED BÅDE STATLIGT OCH KOMMUNALT BIDRAG  
(Vägsamfällighetsväg)  
 
Bidrag utgår med högst 20% på av Trafikverket godkända verkliga kostnader. Sammanlagt utgår högst 
90% i kommunalt och statligt bidrag på av Trafikverket godkända verkliga kostnader.  
Bidrag utgår inte om arbetet påbörjas innan beslut om kommunalt bidrag föreligger.  
 
Ansökan lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 1 maj året före bidragsåret.  
Trafikverkets kostnadsberäkning samt länsstyrelsens beslut skall bifogas ansökan.  
Trafikverket utför erforderliga besiktningar.  
Slutredovisning lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 1 oktober året efter ansökan 
(bidragsåret) och skall innehålla kostnadssammanställning med fakturakopior och 
slutbesiktningsprotokoll. Vid beläggningsarbeten skall sammanställningen utgöras av viktsedlar.  
Bidraget betalas ut snarast efter att samhällsbyggnadsförvaltningen godkänt slutredovisningen.  
 
ENSKILD VÄG MED ENBART KOMMUNALT BIDRAG  
(Utfartsväg)  
 
Särskilt driftbidrag till enskild väg som inte får statligt bidrag kan utgå efter särskild prövning från fall 
till fall. Bidrag utgår med högst 30 % på av samhällsbyggnadsförvaltningen godkända verkliga 
kostnader  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Bidrag till byggande 
 
Bidrag till byggande betalas enbart ut om ett avtal tecknas mellan ägaren av den enskilda 
vägen/vägsamfälligheten och Bollebygds kommun. I avtalet skall den enskilda väghållaren förbinda 
sig att hålla vägen öppen för allmän trafik under den avsedda iståndsättningsåtgärdens tekniska 
livslängd. Den tekniska livslängden fastställs av samhällsbyggnadsförvaltningen. Om den enskilda 
vägen vägras driftbidrag av kommunen, skall avtalet sluta att gälla.  
Om väghållaren önskar häva avtalet, skall den summa som erhölls i iståndsättningsbidrag plus ränta 
enligt räntelagen, betalas tillbaka.  
Ansökan lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 1 maj året före bidragsåret. 
Kostnadsberäkning eller anbud skall bifogas ansökan.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen skall kallas till förbesiktning och slutbesiktning.  
Slutredovisning lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen senaste 1 oktober året efter ansökan 
(bidragsåret) och skall innehålla kostnadssammanställning med fakturakopior och 
slutbesiktningsprotokoll. Vid beläggningsarbeten skall sammanställningen utgöras av viktsedlar.  
 
Bidraget betalas ut snarast efter att samhällsbyggnadsförvaltningen godkänt slutredovisningen. 

 


