
 
 

Regler för bidrag till enskilda utfartsvägar 
 
Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 1976, § 98. 
 
Revideringar: 
Kommunfullmäktige den 29 november 1982, § 94.  
Kommunfullmäktige den 19 oktober 1992, § 86. 
Kommunfullmäktige den 14 mars 2016, § 14. 
 
1 §. Bidrag betalas ut till enskild utfartsväg enligt nedan angivna villkor. Väg, för vilken statsbidrag 
kan betalas ut är inte berättigad till annat bidrag än vad som avses i punkt 8. 
 
2 §. Bidrag får sökas av enskilda personer som är folkbokförda och helårsboende efter vägen som 
bidraget söks för. Vägen ska betjäna bostadsfastighet/-er belägna minst 100 meter från allmän väg 
eller vägsamfällighet. Till väg, som enbart betjänar fritidshus, betalas inte bidrag ut. 
 
3 §. Betjänar utfartsväg mer än en fastighet, ska samtliga fastighetsägare enas om underhållet för att 
bidrag ska betalas ut. Vid klagomål besiktigas vägen av kommunen.  
 
4 §. Väg, till vilken bidrag betalas ut, ska hållas öppen för trafik hela året. Grind, avstängningsbom 
eller annat hinder får inte placeras över väg, till vilken bidrag betalas ut utan godkännande. Skylt 
avsedd att hindra trafikant att använda vägen får inte sättas upp.  
 
5 §. Om vägens längd eller sikten motiverar detta, ska mötesplatser anordnas. 
 
6 §. Bidragsansökningar sker årligen och beviljas årsvis. Ansökan avser föregående kalenderår och 
görs på särskild blankett som tillhandahålls av kommunen. Datum för sista ansökningsdag står 
angivet på blanketten.  
 
7 §. Bidrag uppgående till 3:84 kronor (den 4 juni 2015) betalas ut för varje löpmeter väg utöver 50 
meter. Bidrag under 25 kronor betalas inte ut. Beloppet indexregleras enligt samma regler som gäller 
för det statliga bidraget till enskilda vägar. 
 
8 §. Till väg för vilken statsbidrag kan betalas ut får förrättningsbidrag beviljas med  
50 % av kostnaderna för förrättningen, under förutsättning att delägarna själva begär förrättning. 
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