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Reglemente 

Gäller från och med 2018-01-01 
 

 KF §108/2017 

Reglemente för bidrag till enskilda vägar i Hultsfreds 
kommun 
Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2017.  
 

  

Administration 
§ 1  
Kommunens organ för bidragsgivning till enskilda vägar är Östra Smålands Kommunaltek-
nikförbund (ÖSK). 
 
§ 2  
Kommunfullmäktiges senaste beslutade reglemente för bidrag till enskilda vägar i Hultsfreds 
kommun är det regelverk som ÖSK har att verkställa och följa. 
 

Driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag 
§ 3 
Driftbidrag utbetalas i efterhand i februari månad till av vägförening angivet konto. 
 
§ 4 
Driftbidraget uppgår till kvarstående procentsats minus 10 procentenheter av Trafikverkets 
bidragsgrundande kostnad inklusive moms för samtliga vägar som vägföreningen förvaltar 
och får statligt bidrag för.  
 

 
Exempel A) Förening X förvaltar två vägar. Den ena vägen är 2 000 m och man erhåller 60 % 
statligt bidrag för den. Den andra vägen är 2 000 m och man erhåller 80 % statligt bidrag för 
den. Det betyder att föreningen i snitt får 70 % statligt bidrag. Då ger kommunen 20 % (30-10) 
driftbidrag av Trafikverkets bidragsgrundande kostnad inklusive moms.  

 
§ 5 
Driftbidraget utbetalas under förutsättning att vägföreningen inkommit till ÖSK med föregå-
ende års justerade årsmötesprotokoll innehållandes minst följande uppgifter; resultat- och 
balansräkning, verksamhetsplan och budget för kommande år samt beslut om eventuella 
medlemsavgifter. Vidare ska kontaktuppgifter till föreningens ordförande och kassör uppdat-
eras årligen. Styrelsen för föreningen ska också årligen skicka minst en styrelserepresentant 
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till de av kommunen anordnade utbildnings- och/eller informationsträffarna. Föregående års 
närvaro är det som räknas för att erhålla bidraget. 
Samtliga uppgifter ska lämnas senast 31 januari för att driftbidrag ska kunna utbetalas senast 
sista vardagen i februari. Om inga uppgifter inkommer under året utbetalas inget bidrag. 
 
Driftbidrag utbetalas ej till statliga bolag, kommunala bolag, religiösa organisationer, privata 
skogsbolag och stiftelser. Detta gäller dock ej om det finns permanentboende med andelstal i 
vägen.  
 

Särskilt underhålls- och investeringsbidrag till enskilda vägar med statsbidrag 
§ 6 
Särskilt underhålls- och investeringsbidrag utbetalas endast på åtgärder som Trafikverket ger 
motsvarande statligt bidrag för. 
 
§ 7  
Det kommunala bidraget uppgår till kvarstående procentsats av Trafikverkets bidragsgrun-
dande kostnad inklusive moms. 
 

Exempel B) Förening X har bytt ut trummor för 100 tkr. Trafikverket har räknat ut sin bi-
dragsgrundande kostnad inklusive moms till 120 tkr och beviljar bidrag om 60 %. Det kommu-
nala bidraget uppgår då till 48 tkr (40 % x 120 tkr).  
 

§ 8  
Det kommunala bidraget utbetalas först när vägföreningen inkommit med Trafikverkets 
godkända besiktningsprotokoll.  
Om det kommunala bidraget för innevarande år är förbrukat utbetalas bidrag i turordning, 
efter när besiktningsprotokollen inkommit, nästkommande år.  
 
Särskilt underhålls- och investeringsbidrag utbetalas ej till statliga bolag, kommunala bolag, 
religiösa organisationer, privata skogsbolag och stiftelser. Detta gäller dock ej om det finns 
permanentboende med andelstal i vägen 
 
§ 9 
Särskilt underhålls- och investeringsbidrag kan också utbetalas som bidrag för kostnader vid 
lantmäteriförrättningar gällande föreningens vägar med statsbidrag där den tidigare förrätt-
ningen är utförd före 2010. Bidrag utbetalas för den typen av kostnader med 90 % av den 
totala kostnaden. 
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Sådant särskilt underhålls- och investeringsbidrag utbetalas ej till statliga bolag, kommunala 
bolag, religiösa organisationer, privata skogsbolag och stiftelser även gällande kostnader vid 
lantmäteriförrättningar. Detta gäller dock ej om det finns permanentboende med andelstal i 
vägen.  
 
§ 10 
Bidrag för lantmäteriförrättningar utbetalas först när förrättningen vunnit laga kraft och när 
kopia på betald faktura till Lantmäteriet inkommit till ÖSK.  
Om det kommunala bidraget för innevarande år är förbrukat utbetalas bidrag i turordning, 
efter när kopia på betald faktura till Lantmäteriet inkommit, nästkommande år. 
 

Driftbidrag till enskilda vägar utan statsbidrag med permanentboende (privata 
utfartsvägar) 
§ 11 
Permanentboende längs privat utfartsväg mellan 100-500 m har möjlighet att ansöka om ett 
kommunalt driftbidrag för snöröjning om ett fast belopp på 1 000 kr per år. 
 
§ 12 
Permanentboende längs privat utfartsväg över 500 m har utöver det fasta beloppet också 
möjlighet att ansöka om ett bidrag motsvarande Trafikverkets beräknade kostnad inklusive 
moms för vinterunderhåll per löpmeter, för överstigande meter över 500 m. 
 

Exempel C) Permanentboende längs privat utfartsväg på 600 m är berättigad till 1 600 kr en-
ligt 2017 års beräknade kostnader från Trafikverket (1 000 kr + 100 x 6 kr/lpm). 

 
§ 13 
Bidragets fasta och rörliga del räknas upp eller ned årligen i enlighet med Trafikverkets be-
räknade kostnad inklusive moms för vinterunderhåll av enskild väg. 
 
§ 14 
Permanentboende längs privat utfartsväg över 100 m som låter vägförening med statligt bi-
drag sköta snöröjningen på sin privata väg har möjlighet att ansöka om ett bidrag motsva-
rande Trafikverkets beräknade kostnad inklusive moms för vinterunderhåll för hela sträckan. 
 
Bidragsnivå enligt § 14 ska även utbetalas om enskild väghållare på privat utfartsväg kan 
redovisa att det inte finns möjlighet att ansluta sig till en vägsamfällighetsförening. 
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Exempel D) Permanentboende längs privat utfartsväg på 600 m som får vägförening med stat-
ligt bidrag att sköta snöröjningen är istället berättigad till 3 600 kr enligt 2017 års beräknade 
kostnader från Trafikverket (600 x 6 kr/lpm). 

 
§ 15 
Om flera permanentboende finns längs en privat utfartsväg kan bidraget endast ansökas av 
den som bor längst in på vägen.  
 
§ 16 
Bidrag utbetalas endast för den kortaste vägsträckan till permanentboendes vändplan, gara-
geinfart eller grind. 
 
§ 17 
Bidrag utbetalas endast om vägen är öppen för allmänheten (får ej spärras av någon gång 
under året).  
 
§ 18 
Permanentboende längs privat utfartsväg kan när som helst under året ansöka om hela bidra-
get. Ansökan gäller för tre år i taget. Efter tre år måste ny ansökan skickas in om bidraget ska 
fortsätta gälla. Ansökningsblankett finnas tillgänglig på ÖSK:s hemsida.  
 
§ 19 
Permanentboende avgör själv vem som ska få bidraget; den boende själv, vägförening, ent-
reprenör eller annan person.  

 
 


