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Allmänt 

Dessa bestämmelser gäller från 2023-01-01 och avser enskilda vägar inom 

Grums kommun där kommunen inte är väghållare. Väghållare kan vara 

samfällighet, förening eller enskild person. 

Vägar som är längre än 1 000 meter kan söka statligt bidrag för 

barmarksunderhåll och vintervägsunderhåll hos Trafikverket. Krav och 

villkor kring statligt bidrag, ansökan, beräkningsgrunder, bidragsstorlek osv 

finns beskrivet på www.trafikverket.se.  

Kommunalt driftbidrag 

Till drift av en enskild väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, 

anskaffning av nödvändiga redskap, förbättringsarbeten samt andra 

periodiskt återkommande underhållsarbeten som till exempel förnyelse av 

beläggning, dikesrensning, ombyggnader med mera.  

Kommunalt driftbidrag kan endast erhållas för väg längre än 200 meter som 

upplåts för allmänt bruk och ska hållas öppen för allmänt bruk året om, 

vägen får inte vara försedd med vägbom. Bidrag lämnas inte till väg som i 

huvudsak betjänar fastighet i statens, landstingets eller annans kommuns ägo 

eller till väg som endast utnyttjas för skogs-, lantbruks- eller 

industritransporter.  

Kommunalt driftbidrag utgår per meter väg och bestäms utifrån Område 

gatas budget.  

Kommunalt driftbidrag ska sökas 1 gång på avsedd blankett och betalas ut 

senast 30 dagar efter beviljad ansökan. Kommande år betalas bidraget ut 

senast sista februari.  

Beviljat bidrag betalas ut innevarande år och avser kalenderår. Bidrag kan 

inte sökas i efterhand. 

Väghållarens ansvar 

• Väghållaren ska ansöka om kommunalt bidrag på avsedd blankett där 

uppgift om kontaktperson, väglängd, karta med vägens placering och 

sträckning, kontonummer för utbetalning med mera ska lämnas. 

• Väghållaren ansvarar själv för betalning av fakturor, ekonomisk 

redovisning, fakturering av vägavgifter, medlemsavgifter osv. 

Kostnader för väghållning med mera som inte täcks av bidrag från 

staten och kommunen åligger väghållaren att betala. 

• Väghållaren ska meddela kommunen om statligt bidrag från 

Trafikverket upphör. Då ska en ny ansökan om kommunalt bidrag 

lämnas in. 

Det kommunala driftbidraget kan upphävas om väghållaren underlåter att 

sköta vägen så den är i farbart och framkomligt skick för biltrafik och de 

servicefordon som behöver ta sig fram tex sopbil, skolbuss, räddningstjänst 

osv.  eller lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan. 

http://www.trafikverket.se/
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Särskilt driftbidrag 

Enskilda vägar som erhåller statligt bidrag kan ansöka om särskilt driftbidrag 

hos Trafikverket för större underhållsarbeten, se www.trafikverket.se. 

Om väghållaren beviljas särskilt driftbidrag från Trafikverket som är lägre än 

100 % av den totala kostnaden kan kommunen efter ansökan bevilja ett 

särskilt driftbidrag på upp till 90 % av den totala kostnaden men maximalt 

50 000 konor. Beviljat belopp justeras om slutkostnaden för projektet blir 

lägre än vad som angetts i ansökan. Kommunen garanterar inte maximalt 

bidrag utan beviljat bidrag beror på budget.   

Om det vid årets slut finns pengar kvar för särskilda driftbidrag fördelas 

dessa ut procentuellt baserat på ansökt belopp till de väghållare som beviljats 

bidrag under året. 

Om ansökningarna överskrider budget ska varje ansökan prövas av 

kommunstyrelsen. 

För att söka särskilt driftbidrag från kommunen ska avsedd blankett fyllas i 

och lämnas till kommunen tillsammans med ett beslut om beviljat särskilt 

driftbidrag från Trafikverket. 

Bidraget gäller det år åtgärden slutförs. Det går inte att ansöka om bidrag i 

efterhand eller i förhand. Väghållaren ska meddela kommunen om tidplanen 

för åtgärden ändras. 

För att få bidraget utbetalt ska besiktningsprotokoll från Trafikverket lämnas 

till kommunen tillsammans med ett kontonummer dit utbetalningen ska ske. 

 

http://www.trafikverket.se/

