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Kornmunstyrelsen 2015-01-07 	 23 

Ks § 17 Dnr 00351/2014 	 318 

Regler för bidrag till 
enskilda vägar 

Kornmunstyrelsen har gett tekniska i uppdrag att se över kommunens regler 
för bidrag till enskilda vägar, samt att göra en generell utredning om vad det 
skulle kosta kommunen att ta över de enskilda vägar där det ligger 
kommunalt vatten och avlopp. 

Parkchef Erika Han har färdigställt utredningen samt gett förslag på nya 
regler. Hon föredrar ärendet vid dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Bilaga ./. 

1. Kommunen ska inte ta över ansvaret som väghållare för enskilda vägar. 
2. Regler för bidrag till enskilda vägar antas, att gälla från och med 

utbetalning av bidrag 2016, vilket innebär bidragsperioden 2015 för 
enskilda vägar med statsbidrag och 1 juli 2014-30 juni 2015 för enskilda 
vägar som inte är berättigade till statsbidrag. 

3. Reglerna ska gälla för samtliga enskilda vägar i kommunen. 
4. Kommunen initierar förrättningar av de två enskilda vägarna i 

Glommersträsk där kommunen äger fastigheter. 
5. För vägarna i Glommersträsk och Moskosel gäller en övergångsperiod 

med start 1 juli 2017. 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-01 § 160 upphör att gälla. 
7. Kommunstyrelsens beslut 1975-11-05 § 314, 1995-02-05 § 36 och 

kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1981-02-27 § 6 upphör att 
gälla 30 juni 2017. 

Jäv 
Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c), Kristina Bäckström (c) och Britt-
Inger Hedman (v) deltar varken vid överläggläggning eller vid beslut i 
ärendet. 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse / Utredning, Erika Harr 

Utdragsbestyrkande 

9) 



Arvidsjaurs kommun / Ärviesjävrien kommuvdna 

Kommunalt bidrag till underhåll av enskilda vägar 
Fastställt av kommunfullmäktige XXXXX 

Allmänt 
Kommunalt bidrag till underhåll av enskilda vägar beviljas endast om vägen/del av vägen är en 
tillfartsväg till fastigheter som är bebodda året om. Bidrag beviljas tills sista fastighet där det 
finns någon folkbokförd. 

Vägsträckan för utfartsvägar räknas från anslutning till statlig, kommunal eller annan enskild väg 
till fastighetens gårdsplan. 

Vägsträcka för uppsamlingsväg räknas från anslutning till statlig, kommunal eller annan enskild 
väg till sista fastighets infart. 

Endast vägföreningar, samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare kan ansöka om 
kommunalt vägbidrag. Kommuner, statliga bolag och företag är inte berättigad till bidrag. 

Vägen ska vara framkomlig för allmänheten året om. 

Underhåll av statsberättigad väg 
Det kommunala bidraget baseras på hur stor bidragsprocent trafikverket ger till den enskilda 
vägen. Vägen kan maxirnalt få 80 % av trafikverkets beslutade kostnad. Kommunen betalar 
mellanskillnaden mellan det statliga bidraget och 80% av beslutad kostnad. 

Kommunalt bidrag beviljas från 150 m till sista fastighet där någon har året-runt boende oavsett 
sträckan som beviljats av trafikverket. 

Kommunalt bidrag till statsberättigade vägar kräver ingen särskild ansökan. Bidragsperioden är 
densamma som Trafikverkets och bidraget betalas ut i efterskott. 

Underhåll till enskilda vägar utan statsbidrag 
För väg som är längre än 150 m kan bidrag ansökas. Bidrag betalas ut för vägsträckan över 
150 m. 

Bidrag betalas ut med 80% av verifierade utlägg men maxirnalt 80% av trafikverkets 
framräknade driftkostnad för vinter- respektive sommarunderhåll. 

ansökan ska utgifter som uppkommit för väghållningen redovisas. Kostnaderna ska vara styrkta 
med fakturakopior. Vid eget arbete ska mängd och uppskattad kostnad redovisas. 

Ansökan görs på särskild blankett framtagen av Arvidsjaur kommun och söks i efterhand. 
Bidraget söks för underhållsperioden 1 juli-30 juni. Sista ansökningsdag är 15 december. 
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