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Regler och anvisningar för 

Drift- och underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar som inte är 
berättigade till statsbidrag 

Bidrag får sökas av 
• Enskilda personer som är folkbokförda och helårsboende efter vägen som bidraget 

söks för.  
• Väg- och plogföreningar.  

Bidrag får sökas för 
• Väglängd under 1000 meter. Längden mäts från bostadsfastighet till närmaste 

bidragsberättigad väg. Bidraget reduceras beroenda av antalet fastigheter och 
väglängd 

• Väglängd över 1000 meter ska i första hand söka statsbidrag hos Trafikverket. Om 
sökande kan visa ett avslag på en ansökan om statsbidrag kan kommunalt drift- och 
underhållsbidrag sökas. Skicka med Trafikverkets avslag i ansökan. 

 
Bidrag ges inte till vägar inom detaljplanelagt område eller vägar med enbart fritidsboende. 

Följande skickas in 
• Skriftlig ansökan på blanketten ”Ansökan om bidrag till enskild inte 

statsbidragsberättigad utfartsväg”  
• Fullmakt från övriga boende efter vägen (finns i ansökningsblanketten). 

Handläggning, beslut och eventuell invändning 
• Normal handläggningstid beräknas till tre månader. 
• Lämnade uppgifter kontrolleras. Om uppgifterna är felaktiga kommer bidrag inte att 

betalas ut. 
• Sökanden får ett skriftligt beslut. 
• Invändningar mot beslutet ska vara hos kommunen inom 30 dagar från 

beslutsdatum.  

Utbetalning 
• Bidraget utbetalas som ett engångsbelopp i december för året som gått. 
• Bidraget betalas inte ut om det är mindre än 300 kronor per år. 

 
Bidragsmottagare är skyldig meddela ändrade förhållanden som kan påverka bidraget. 
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Ersättning 
Nivån på ersättningen beror på hur många fastigheter som finns vid vägen och vägens längd. 
I tabellen nedan kan du se hur ersättningsnivån beräknas. 
 
Antal fastigheter Bidrag kan ges 

från väglängd 
Minsta väglängd 
för utbetalning  

Kronor per 
meter väg 

1 100 meter 220 meter 2:50 kr 
2 200 meter 320 meter 2:50 kr 
3-5 300 meter 420 meter 2:50 kr 
fler än 6 500 meter 620 meter 2:50 kr 
Tilläggsersättning för 1 fastighet * 500 meter 500 meter 1 kr 
Vägförening 1-10 500 meter 620 meter 2:50 kr 
Vägförening fler än 11 800 meter 920 meter 2:50 kr 
 
*Om man är enda boende efter en väg som är längre än 500 meter bedöms man ha extra betungade 
skötselansvar. Då kan man få tilläggsersättningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen att kontakta kundtjänst om du har frågor 
 

Tel: 0910-73 50 00 (tryck 3) 
E-post: kundtjanst@skelleftea.se  

www.skelleftea.se/kontakt 
 


	Regler och anvisningar för
	Drift- och underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar som inte är berättigade till statsbidrag
	Bidrag får sökas av
	Bidrag får sökas för
	Följande skickas in
	Handläggning, beslut och eventuell invändning
	Utbetalning
	Ersättning

