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Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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1 Bakgrund 
Det finns möjlighet för vägsamfälligheter och fastighetsägare i Ulricehamns kommun att 

erhålla bidrag för underhåll av enskild väg. Det finns tre olika typer av bidrag; årligt 

driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar, särskilt driftbidrag till 

statsbidragsberättigade enskilda vägar samt årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar. 

Bidragen betalas ut av Miljö och samhällsbyggnad, Ulricehamns kommun. 

2 Syfte 
Syftet med reglerna är att skapa en tydlighet för såväl vägsamfälligheter och fastighetsägare 

som Ulricehamns kommun kring vilka regler som ska följas vid hantering av bidrag till 

vägsamfälligheter och fastighetsägare. 

3 Årligt driftbidrag till 
statsbidragsberättigade enskilda vägar 

Ett årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar betalas ut för att vägen ska 

hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på landsbygden ska 

underlättas. Det årliga driftbidraget är ett bidrag för barmarksunderhåll och 

vinterväghållning. Bidraget baseras på uppgifter som Trafikverket förser Ulricehamns 

kommun med.  

Vid ändring av kontaktuppgifter eller utbetalningsinformation såsom kontouppgifter, så ska 

en anmälan om förändringen göras direkt till Ulricehamns kommun. 

3.1 Kriterier  

• Vägsamfälligheten ska vara godkänd hos Trafikverket som statsbidragsberättigad 

enskild väg.  

• Vägen får inte stängas av för allmän trafik  

 

3.2 Ansökan  

Ingen separat ansökan krävs från vägsamfälligheten. Trafikverket förser kommunen med 

underlag för utbetalning av bidraget. 
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3.3 Utbetalning  

Utbetalning sker till angivet bankgiro alternativt kontonummer för vägsamfälligheten. 

Utbetalning sker under januari månad alternativt så fort kommunen erhållit underlag från 

Trafikverket.  

Trafikverket räknar fram en bidragsgrundande summa utifrån vägens klassning, det 

kommunala bidraget som betalas ut grundar sig på den bidragsgrundande summan som 

Trafikverket räknat ut. Ulricehamns kommun betalar ut 28% av den bidragsgrundande 

summan inklusive moms som Trafikverket räknat fram. Undantag sker för de vägar som 

erhåller 80% i bidrag från Trafikverket, i de fallen betalar Ulricehamns kommun 20% av den 

bidragsgrundande summan inklusive moms. 

4 Särskilt driftbidrag till 
statsbidragsberättigade enskilda vägar  

Utöver det årliga driftbidraget som betalas ut till statsbidragsberättigade enskilda vägar finns 

det även möjlighet för vägsamfälligheterna att söka medel då de ska utföra speciella arbeten 

på vägarna, det kan exempelvis handla om förstärknings- och beläggningsarbeten. Efter 

godkänt arbete betalar Trafikverket en procentuell del av kostnaden, vägsamfälligheten kan 

sedan välja att ansöka om medel från kommunen. 

4.1 Kriterier  

• Vägsamfälligheten ska vara godkänd hos Trafikverket som statsbidragsberättigad 

enskild väg.  

• Åtgärden ska vara godkänd av Trafikverket, godkänt besiktningsprotokoll från 

Trafikverket ska vara utfärdat.  

4.2 Ansökan  

Ansökan fylls i på särskild blankett som finns på kommunens hemsida. Till ansökan bifogas 

beslut om särskilt driftbidrag utfärdat av Trafikverket. Ansökan och bifogade dokument ska 

skickas till Ulricehamns kommun när den sökande erhållit Trafikverkets beslut. 

4.3 Utbetalning  

Utbetalning sker till angivet bankgiro alternativt kontonummer för vägsamfälligheten. 

Ulricehamns kommun betalar ut 15% av den bidragsgrundande summan inklusive moms 

som Trafikverket räknat fram.  

Utbetalning sker när arbetet är utfört och godkänt av Trafikverket samt att ansökan till 

Ulricehamns kommun är godkänd. Att arbetet är godkänt av Trafikverket styrks genom att 

den sökande skickar en kopia av godkänt slutbesiktningsprotokoll till Ulricehamns kommun.  



 
 
 
 
6 

Bidraget betalas ut under förutsättning att det finns medel kvar i årets budget. Om det inte 

finns tillräckligt med medel kvar i fastställd budget för året prövas ansökan om utbetalning 

nästkommande år. Vid stora bidragsbelopp eller vid stort antal ansökningar kan ärenden 

behövas tas upp för politisk bedömning och beslut. 

5 Årligt driftbidrag till enskilda 
utfartsvägar  

Ett årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar i Ulricehamns kommun betalas ut för att vägen 

ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på landsbygden ska 

underlättas. Det årliga driftbidraget är ett bidrag för barmarksunderhåll och 

vinterväghållning. Bidraget baseras på vägens längd. 

5.1 Kriterier  

• Avståndet från närmsta allmänna väg eller annan enskild väg till året runt boende ska 

vara minst 100 meter  

• Vägen får inte stängas av för allmän trafik  

5.2 Ansökan  

Ansökan om driftbidrag för enskild utfartsväg görs via e-tjänst på kommunens hemsida. 

Ansökan ska göras varje år och den sökande får en påminnelse om när ansökan senast ska 

vara inskickad via den e-postadress som den sökande har angett. Vid ändrad e-postadress 

åligger det den sökande att själv bevaka sista inlämningsdag. Om den sökande inte har 

inkommit med ansökan under två år i rad skickas ingen påminnelse. 

Vid återansökan ska den sökande intyga att uppgifterna stämmer alternativt meddela 

förändring. Det åligger den sökande att meddela övriga berörda fastighetsägare utmed vägen 

om att denne uppbär kommunalt vägbidrag. 

Om ansökan görs för väg som tidigare inte haft bidrag eller för väg där ansökan inte skickats 

in under de två senaste åren väljer man nyansökan i e-tjänsten. 

5.3 Utbetalning  

Bidraget betalas ut till det året runt boende som ligger längst in på den enskilda utfartsvägen. 

I samband med nyansökan har övriga boende utmed vägen godkänt att bidraget betalas till 

den aktuella personen. Bidraget betalas ut under våren efter att tiden ansökan har gått ut. 

Bidraget betalas till angivet bankgiro eller bankkontonummer.  

Bidraget baseras på vägens längd och är 5.50 kr/meter. Beloppet indexjusteras vart femte år 

från och med år 2018. Beräkning sker från där vägen möter allmän väg eller annan enskild 

väg till det året runt boende som ligger längst in på vägen. 


