
 
 

Regler för bidrag till enskilda vägar 
 
Antagen av kommunfullmäktige den 19 september 1983, § 63. 
 
Revideringar: 
Kommunfullmäktige den 14 april 1986, § 17. 
Samhällsbyggnadsnämnden den 4 juni 2015, § 52. 
§ 1. Bidrag till anläggning och underhåll av enskilda vägar inom Kumla kommun betalas ut enligt vad 
som här nedan sägs och på de särskilda villkor som här anges. Är del av väg belägen utom kommunen 
betalas bidrag ut enligt dessa grunder endast för del som är belägen inom kommungränsen. Bidraget 
avser föregående kalenderår.  
 
§ 2. Till underhåll av enskilda vägar, vilka erhåller statsbidrag till underhållet,  
betalas kommunalt bidrag ut enligt nedan och med samma vägkategoriindelning som i Trafikverkets 
författningssamling, VVFS 1990:4, med  

30 % av beräknad kostnad för vägkategori A  
(Väg för fast boende inom landsbygdsområde – utfart eller vägslinga),  

60 % av beräknad kostnad för vägkategori B  
(Väg för fast boende inom bebyggelseområde där vägen fungerar som uppsamlingsväg eller 
utfartsväg),  

35 % av beräknad kostnad för vägkategori C  
(Väg för genomfart för andra än dem som bor utmed eller har del i vägen). 

§ 3. Till enskilda vägar, som upprustas eller nybyggs med statsbidrag eller till vars förbättrande 
statsbidrag beviljats enligt särskilt beslut av statlig myndighet, betalas kommunalt bidrag ut med upp 
till 50 % av de beräknade anläggningskostnaderna. Bidraget får dock tillsammans med statsbidraget 
inte överstiga 100 % av beräknad anläggningskostnad. För nyanskaffning av redskap för 
väghållningen kan bidrag erhållas på ovanstående grunder.  
 
§ 4. Till ansökan om anläggningsbidrag ska bifogas kostnadsberäkning för projektet samt ett 
statsbidragsbeslut. Innan bidraget betalas ut ska ett besiktningsprotokoll, utfärdat av Trafikverket, 
uppvisas. Vid större projekt kan viss del av det kommunala bidraget betalas ut under arbetets gång, 
dock sammantaget inte mer än 2/3 av bidraget. 
 
§ 5. Bidrag ska beviljas och betalas ut enligt § 2, samt inom ramen för tillgängliga anslag beviljas och 
betalas ut enligt § 3.  
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