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Bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar 

Kommunalt bidrag utgår till halkbekämpning och snöplogning till redovisad kostnad, dock 

högst 0,60 kr per löpmeter och år.  

 

Vägsamfälligheten är huvudman för halkbekämpning och snöplogning och får själv anlita 

entreprenör. Vägsamfälligheten bör vidta åtgärder för att nedbringa snöröjningskostnaderna 

med till exempel snöstaket. 

 

Bidrag till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar 

Kommunalt bidrag utgår med 4 kr per löpmeter och år, dock högst redovisad drifts- och under-

hållskostnad. De 100 första löpmetrarna av enskild väg är inte bidragsgrundande för 

underhållsbidrag.  

 

Till drift- och underhåll av väg räknas barmarksunderhåll, halkbekämpning och snöplogning, 

förbättringsarbeten samt andra periodiskt återkommande underhållsarbeten, till exempel 

förnyelse av beläggning, dikesrensning, ombyggnader med mera.  Även kostnad för 

gatu/vägnamn i väderbeständigt och reflekterande material är bidragsgrundande. 

 

Väghållaren är huvudman för drift- och underhållsåtgärder och får själv anlita entreprenör. Vid 

väg med flera fastighetsägare skall en bidragsmottagare utses av berörda fastighetsägare. 

Uppgift om bidragsmottagares namn, personnummer, adress och telefonnummer ska skriftlig 

tillställas kommunen. 

 

Iståndsättningsbidrag för statsbidragsberättigade enskilda vägar 

Kommunalt bidrag beviljas högst med mellanskillnaden mellan det statliga bidraget och 80 

procent av den beräknade kostnaden. Om verklig kostnad understiger den beräknade kostnaden 

reduceras det kommunala bidraget till mellanskillnaden mellan det statliga bidraget och 80 

procent av den verkliga kostnaden. 

 

Eventuell marklösen skall bestridas av vägsamfälligheten. Kostnad för hårdgörning av väg är 

inte bidragsgrundande. Bidrag betalas inte till nybyggnad av väg utom till den del där starka 

trafiksäkerhetsförbättringar kan visas. Bedömningen skall grunda sig på persontrafik.  
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Iståndsättningsbidrag för icke statsbidragsberättigade enskilda vägar 

Kommunalt bidrag utgår med 80 procent av verklig kostnad.  

 

Eventuell marklösen skall bestridas av den sökande. Kostnad för hårdgörning av väg är inte 

bidragsgrundande. Bidrag betalas inte till nybyggnad av väg utom till den del där starka 

trafiksäkerhetsförbättringar kan visas. Bedömningen skall grunda sig på persontrafik. 

 

Allmänna villkor för kommunalt bidrag till enskilda vägar 

Väg ska betjäna bostadsfastighet med på denna mantalsskrivna personer. Vägen skall vara 

farbar med redskap och ha minst 2,5 meters bredd. Vägen skall upplåtas för allmänt bruk och 

får inte avstängas för trafik. Lämplig vändplan skall finnas.  

 

Ansökan med bilagor sändes till: Östra Göinge kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 

Storgatan 4, 280 60 Broby. Ansökan skall vara kommunen tillhanda årligen senast den 31 maj. 

Bidrag utbetalas inte vid för sent inkommen ansökan. 

 

Bidrag utbetalas till huvudmannen. Bidrag utbetalas årligen i efterskott. Lägsta belopp som 

utbetalas är 300 kr. Bidragssökande ska själv rekvirera/hämta blankett hos kommunen eller via 

kommunens hemsida www.ostragoinge.se   

 

Anlitade entreprenörer skall inneha registrerad firma, f-skattesedel och skall vara registrerad 

för mervärdesskatt. 

 

Kommunen skall beredas möjlighet att godkänna aktuellt objekt avseende kommunalt 

iståndsättningsbidrag före igångsättning. Sker igångsättning innan kommunen haft möjlighet 

till granskning och sådant godkännande förfaller rätten till kommunalt bidrag. Kommunalt 

iståndsättningsbidrag beviljas under förutsättning att det ryms inom tilldelad budget. 

 

Beslut om bidrag fattas av ansvarig tjänsteman för gator på samhällsbyggnadsavdelningen. 

Ärenden avseende granskning/besiktning, godkännande och utbetalning handlägges av 

samhällsbyggnadsavdelningen. 

 
Övergångsbestämmelser 

Bidrag enligt dessa normer utbetalas från och med år 2012, det vill säga för 2011 års under-

hållskostnader. För halkbekämpning och snöplogning gäller normerna bidrag för kostnader från 

och med vintersäsongen 2011/2012. 

 
Indexering 

Angivna bidrag i krontal justeras årligen med det index som Trafikverket tillämpar vid 

beräkning av bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar. Första justering sker för ut-

betalningar under år 2013.  


