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REGLER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL ENSKILD VÄGHÅLLNING INOM  

ASKERSUNDS KOMMUN  
  

Beslutade av kommunfullmäktige den 2004-11-29 § 95.  

  

Nedanstående bestämmelser gäller from 2005-01-01.  

  

Bidrag betalas ut i efterskott för kalenderår.  

  

För enskild väghållning inom Askersunds kommun kan om nedan angivna villkor uppfylls, 

följande kommunala bidrag utgå:  

  

A. Underhållsbidrag med statligt driftbidrag.  

B. Underhållsbidrag utan statligt driftbidrag.  

C. Bidrag till vägföreningar/samfällighetsföreningar med särskild överenskommelse.  

  

Bidrag utgår endast för väg utmed vilken fastighet är belägen där fast boende personer 

finns som nyttjar vägen året om.  

  

Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar  

  

A. Underhållsbidrag med statligt driftbidrag  

  

Kommunalt bidrag erhålls med 14,5 % på den av Trafikverket beräknade 

underhållskostnaden. Dock högst skillnaden mellan beräknad underhållskostnad och 

utgående statsbidrag.  

  

B. Underhållsbidrag utan statligt driftbidrag  

  

Bidrag utgår med 2:60kr per meter väg, för år 2017, till väg som överstiger 100 meter 

räknat från gräns för avstyckad tomt eller från gårdsplan för jordbruksfastighet till allmän 

eller annan bidragsberättigad väg.  

  

För väg överstigande 1000 meter längd skall dock statligt driftbidrag sökas genom  

Trafikverket. Kommunalt bidrag utgår därefter tills eventuellt statligt driftbidrag erhålls.  

  

Normalt är endast en utfartsväg från varje fastighet bidragsberättigad. Bidrag kan även 

utgå till genomfartsväg som trafikeras av postbil, skolskjuts eller liknande fordon.  

  

Bidrag utgår ej till väg som kan bilda vägsamfällighet men som underlåtit att göra detta.  

  

Före första utbetalning skall syn företagas och protokoll upprättas över vägens 

beskaffenhet samt besiktigas med intervall 3 – 5 år.  

  

C. Särskilda bestämmelser för vägföreningar inom tätort  

  

Gäller f.n. följande tätorter: Zinkgruvan, Mariedamm, Åmmeberg, Olshammar och 

Hammar.  

  



Kommunalt bidrag erhålls där statligt driftbidrag utgår med 14,5 % på den av Trafikverket 

beräknade underhållskostnaden. Dock högst skillnaden mellan beräknad underhållskostnad 

och utgående statsbidrag.  

Bidrag utgår till övriga vägar inom tätort med 24,50kr per meter väg, för år 2015.  

2018  

INDEX  

  

Bidragen indexregleras årligen enligt entreprenadindex E 84 huvudgrupp vägentreprenad 

litt 231 med oktober 2012 som basmånad.  

  

ÖVRIGA UNDANTAG OCH VILLKOR  

  

- Bidrag utbetalas årligen i efterskott.  
  

- Bidrag utgår ej till staten, statligt bolag, aktiebolag eller annat liknande bolag o 

dyl.  
  

- Enskild och avstyckad fastighet, med permanent boende belägen utmed av 

staten eller av bolag ägd vägmark är berättigad till bidrag för utfart till allmän 

väg eller annan bidragsberättigad väg.  
  

- Kommunens revisorer har rätt att taga del av bidragsmottagarens räkenskaper 

och handlingar.  
  

- Undantag från gällande regler prövas i varje särskilt fall efter skriftlig begäran 

därom av Kommunledningsförvaltningen.  
  

- Tolkning av ovanstående bidragsregler ankommer på 

Kommunledningsförvaltningen.  
  

- Vägar som uppbär kommunalt vägbidrag får ej hindras eller avstängas för allmän 

fordonstrafik. Överträdelse kan medföra indragning av bidrag.  
  

ASKERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen  


