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Regler för kommunens åtagande 
avseende vägsamfälligheter 

Regler antagna av sammanläggningsdelegerade den 18 december 1973, § 271 reviderade av 
kommun fullmäktige den 19 juni 1996, § 87.

a. Kommunalt driftbidrag utgår med ett belopp så att det statliga och kommunala bidraget 
 tillsammans skall utgöra max 90 % av den statsbidragsberättigade kostnaden (bidragsunderlaget). 
Bidraget justeras till teknik- och fritidsnämndens tilldelade medel för drift och underhåll av gator 
och vägar.

Vägkategori Funktion

1. Väg för fast boende inom landsbygdsområde. Även sådan näringslivsväg med trafik som alstras 
av boende och verksamma jordbruk hänföres till denna kategori.

2. Väg för fast boende inom byggnadsplanelagt område eller motsvarande.

3. Väg för genomfartstrafik som till övervägande del alstras av andra än dem som bor utmed vägen 
eller har (bör ha) delaktighet i väghållning. Vägens årsdygnstrafik skall vara större än 25 fordon.

4. Väg av väsentlig betydelse för det rörliga friluftslivet. Väg med trafik som alstras av motions-
inriktade och naturbaserade aktiviteter och som inte är av väsentlig betydelse för ortens 
näringsliv.

5. Väg för fritidsbebyggelse inom byggnadsplanelagt område eller motsvarande som samlar upp 
utfarter för minst 25 fritidshus.

6. Väg av väsentlig betydelse för näringslivet. Det vill säga, vägen trafikeras i huvudsak av närings-
livet eller vägen har en viktig funktion för sysselsättningen inom vägens influensområde och 
antalet arbetstillfällen har stor betydelse.

b. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning skall årligen översändas till kommunen senast 
den 1 april för föregående verksamhetsår.

c. Iståndsättningsbidrag och bidrag till byggande av enskild väg kan utgå efter särskild prövning.

d. Bidrag till vägsamfälligheter eller vägsammanslutningar utanför planlagt område, som ej erhåller 
statsbidrag utgår om särskilda skäl föreligger med belopp motsvarande 1996 års bidrag.

e. Vägsamfälligheter utan statsbidrag, som erhållit driftbidrag enligt särskilt beslut, erhåller fortsatt 
årligt bidrag utan särskild prövning men skall årligen senast 1 april överlämna en verksamhets-
berättelse inklusive ekonomisk redovisning för föregående år.

f. Driftbidrag till vägsamfälligheter med eller utan statsbidrag justeras årligen i förhållande till del 
tilldelade ramar som tekniska nämnden disponerar för motsvarande verksamhet.
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