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Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar 
inom Melleruds kommun 
 
ADMINISTRATION 

Melleruds kommuns organ för bidragsgivning till enskild väghållning är samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ansökan om bidrag ska ske enligt anvisningar som finns på Melleruds kommuns hemsida. 

Hela driftbidraget utbetalas vid samma tillfälle med det finns två utbetalningstillfällen att välja mellan.   

Utbetalning maj – sista ansökningsdag 28 februari. 

Utbetalning november – sista ansökningsdag 30 september. 

 

DRIFTBIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR MED STATSBIDRAG 

Kommunalt driftbidrag utgår med 10% av den av statlig vägmyndighet beräknade underhållskostnaden för 
barmarks- och vinterunderhåll avseende föregående kalenderår. 

För att kommunalt bidrag ska utgå krävs det att: 

- Att statligt bidrag utgår till väghållaren. 
 

DRIFTBIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR UTAN STATSBIDRAG 

Kommunalt bidrag utgår med 1,50 kr/meter väg. Bidraget uppräknas årligen enligt konsumentprisindex 
(basår okt 1996). Bidrag kan utbetalas till representant för gemensamt sökande, likt en vägförening eller 
där annan överenskommelse finns mellan väghållarna. 

För att kommunalt bidrag ska utgå krävs det att: 

- Vägens längd överstiger 150 meter räknat från närmast angränsande allmän väg eller 
vägsamfällighetsväg till grind, port eller inhägnad av gårdsplan. 
 

- Vägen utgör utfartsväg. Bidrag utgår endast till en utfartsväg för varje fastighet. 
 

- Fastigheten utgör permanentbostad där minst en person är folkbokförd. 
 

- Vägen anses vara underhållen på ett med hänsyn till vägens art godtagbart sätt. Vägen ska vara 
av sådan beskaffenhet och underhållas så att den är körbar för personbil under hela året.  
 

- Vägen får inte stängas av för trafik utan kommunens medgivande. 
 

ÖVRIGA VILLKOR 

För att bidrag skall utgå till väg som utgör utfartsväg från mer än en fastighet, med flera ägare 
(väghållare) samt för föreningar ska det finnas en bindande överenskommelse mellan väghållarna gällande 
ansvar för väghållningen. 

Det åligger bidragsmottagaren att i ansökan uppge korrekta uppgifter. För bidrag som utbetalats på 
felaktiga eller missvisande grunder är bidragsmottagaren ersättningsskyldig. 

När en ansökan om bidrag görs för första gången eller om förutsättningarna för ansökan ändras, skall en 
karta där vägens sträckning framgår bifogas. 

 

 


