
NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR  

Fastställda av kommunfullmäktige 2004-12-20 §169  

För att nedbringa enskilda fastighetsägares kostnader för erforderlig väghållning inom områden som 

icke omfattas av detaljplan (stads- eller byggnadsplan) kan, efter samhällsbyggnadsnämndens 

prövning av ansökan, kommunalt bidrag utgå efter nedan angivna grunder. 

1. Vägunderhållsbidrag  

Beviljas för väg längre än 150 meter för normalt sommarunderhåll och vinterväghållning (lättare 

grusning, hyvling, snöröjning) och prövas årligen. Vägunderhållsbidrag  

2. Regler för vägunderhållsbidrag 

3. Ansökan för underhållsbidrag (snöröjning och sommarunderhåll) skall inlämnas till kommunen på 

särskilt formulär varje år. 

4. Avser ansökan en gemensam väg skall intressenterna utse en kontaktman, som befullmäktigas 

söka och utkvittera bidraget. Härvid skall förteckning över de olika intressenterna och deras 

kostnadsandel bifogas. 

5. Till av kommunen godkänd bidragsberättigad vägsträcka utgår kommunalt bidrag med 5:50 kronor 

per meter väg och år för den sträcka som överskrider 150 meter. För bidragsansökningar avseende 

mer än en fastighet, reduceras bidraget därefter med 50 ·meter per tillkommande fastighet, under 

förutsättning att vägunderhållet utförts i den omfattning som behövs för att hålla vägen farbar. 

Allmänna gemensamma bestämmelser 

6. Bidragsberättigad är på fastighet vid den aktuella vägen mantalsskriven enskild person, som 

permanent bebor fastigheten och deltar som intressent i väghållningskostnaderna. 

7. Kommunen kan upphäva beslut om bidrag och, i fråga om bidrag som lämnats ut, kräva att det 

helt eller delvis betalas tillbaka om bidraget beviljats på grund av oriktig uppgift från bidragstagaren 

eller denna bryter mot villkor för bidraget. 

8. Där särskilda skäl föreligger kan kommunen besluta att utge högre bidrag eller att helt svara för 

vissa vägar. 

9. Där det är möjligt att erhålla bidrag även från annat håll (statsbidrag, bygdeavgiftsmedel, vid 

väglängd >1000 m etc) skall sådant i första hand alltid sökas. Utgår statsbidrag till underhållet 

erhålles inget kommunalt bidrag. Bidrag utgår icke i följande fall: 

10. För andra vägar än erforderliga utfartsvägar från stadigvarande bebott bostadshus fram till 

allmän väg. 

11. För de ytterlighetsfall där fastighetsägaren motsätter sig att ordna utfartsväg med 

grannfastigheter då så vore lämpligt och fördelaktigt eller nekar att upplåta erforderlig vägmark eller 

vägrätt. 

12. Berättigat bidrag understigande 100 Kr/år utbetalas inte. 



Sollefteå kommun
Djupövägen 3
881 80 Sollefteå

ANSÖKAN OM KOMMUNALT BIDRAG TILL ENSKILD VÄG.
Fastställda normer enligt kommunfullmäktige 2004-12-20 §169

I   ALLMÄNNA UPPGIFTER
Fastighetsägare eller på fastigheten mantalsskriven enskild person

NAMN:………………………………………………………………………………………….

ADRESS:………………………………………………………………………………………..

TELEFON:…………………….   

Bankgiro……………………………….

Konto…………………………..

Fastighetsbeteckning…………………………………………………………………………….

Väglängd:…………………………..meter

Är Ni mantalsskriven på fastigheten   Ja  Nej

II   VÄGTYP

  Vägsamfällighet eller gemensam väg enligt bifogad andelsförteckning med ………….st
fastigheter som åretruntbebos av å fastigheten mantalsskriven person. Fullmakt bifogas.

  Gårdsväg, ensam fastighet, året runt bebodd

STATSBIDRAG

Stadsbidrag erhålls med ………………………kronor

Övriga bidrag erhålls med……………………..kronor

Datum…………………………..

Namnunderskrift………………………………………….

Samt godkännande av registrering
i vårt register för enskilda vägar
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