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  Sid 2 
 

1. Inledande bestämmelser 
Piteå kommun har ingen lagstadgad skyldighet att betala ut vägbidrag. Samhällsbyggnads-
nämnden fastställer i nämndens internbudget en budget för vägbidrag varje år, vilket innebär att 
bidragsnivån kan variera från år till år. Hur stort berättigat bidrag blir, baseras således på den 
budget som nämnden avsätter för ändamålet samt beroende på väglängd. 
 
Det finns två olika typer av vägbidrag: enskilda vägar med statsbidrag och enskilda vägar utan 
statsbidrag. 70 procent av den tilldelade budgeten tillfaller enskilda vägar med statsbidrag och 
30 procent tillfaller bidragsberättigade enskilda vägar utan statsbidrag. Se beräkningsmodell 
enligt bilaga 1. 

Bidrag utgår under villkor att vägens underhåll, efter besiktning av Samhällsbyggnad eller 
Trafikverket, kan godkännas av kommunen. Samhällsbyggnad kontrollerar förutsättningarna 
och efterlevnad för vägbidraget.  
 
Sökanden är skyldig att snarast meddela kommunen om ändrade förhållanden i styrelsen och 
sådant som i övrigt kan ha betydelse för bidragsberäkning och utbetalning. Om detta inte sker 
äger kommunen rätt att upphäva bidragsersättning samt kräva återbetalning av felaktigt utbetalt 
belopp. 
 
Till nybyggnad eller restaurering av enskild väg, skogsbilväg eller ägoväg utgår inget bidrag.  

2. Syfte och definitioner 
Syftet med kommunalt underhållsbidrag är att främja fast boende på landsbygds- och 
bebyggelseområde, näringslivet samt främja vägar som ska vara öppna för allmän trafik året 
runt. Erforderliga åtgärder som innebär tillfällig avstängning av bidragsberättigad väg, 
exempelvis under tjällossningsperiod, påverkar inte kommunens vägbidrag. Tillfällig 
avstängning av väg ska meddelas kommunen. 
 
Fast boende – Med fast boende avses att den boende ska vara skriven på fastigheten enligt 
folkbokföringslagen och att vägen ska nyttjas året om. 
 
Rörligt friluftsliv – Med rörligt friluftsliv avses badplatser eller annan fritidsanläggning som är 
tillgängligt för allmänheten och bedöms utgöra ett allmänt intresse. 

3. Enskilda vägar med statsbidrag 
Förutsättningar för bidrag:  

 
 Trafikverket har delat upp enskilda vägar i separata kategorier, A - F, då markägare kan 

erhålla bidrag för drift och underhåll för olika slags vägar. Piteå kommun gör ingen 
skillnad på vilken kategori vägen tillhör utan samtliga kategorier kan omfattas av det 
kommunala bidraget.  
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 Det kommunala vägbidraget baseras på den årligen fastställda budgeten för ändamålet. 
Bidrag per meter väg fördelas lika oberoende av vägkategori.  
 

 Det sammanlagda vägbidraget från stat och kommun får inte överstiga 100 % av 
Trafikverkets beräknade underhållskostnad. 

 
 Kommunalt bidrag utgår till väg som omfattas av statligt bidrag enligt den 

utanordningslista som kommunen årligen tillhandahåller från Trafikverket.  
 

 Beviljat bidrag betalas i efterskott, dock senast den 30 april, och ska avse kalenderår. 

4. Enskilda vägar utan statsbidrag 
Förutsättningar för bidrag: 
 

 Kommunalt bidrag kan utgå till väg som inte omfattas av statligt bidrag. Vägens längd 
ska uppgå till minst 100 meter och maximalt 1 000 meter och ska anslutas till allmän 
väg eller annan bidragsberättigad enskild väg. Väglängden räknas från sådan väg till 
tomtgräns. Om det finns flera utfarter från en fastighet beviljas vägbidrag enbart för den 
kortaste vägen.  

 
 Bidraget ska främja fast boende om minst en eller fler permanentbostäder där aktuell 

väg ska nyttjas året runt samt vara öppen för allmän trafik. Bidrag ska också främja väg 
som hålls öppen för allmän trafik som gynnar det rörliga friluftslivet.  

 
 Det kommunala vägbidraget till enskilda vägar utan statsbidrag ersätts per meter väg 

och baseras på den årligen fastställda budgeten för ändamålet och total väglängd.  
 

 Vägbidraget från kommunen får inte överstiga Trafikverkets beräknade schablon-
kostnad för drift och underhåll per meter enskild väg. 

 
 Bidrag kan utgå till vägförening, vägsamfällighet, gemensamhetsanläggning eller 

enskild fastighetsägare. Samtliga ska kunna redovisa sitt väghållningsansvar genom en 
organiserad förening eller annan överenskommelse som kan godkännas av kommunen i 
samband med ansökan.   

 
 Aktuell vägsträcka ska vara belägen inom Piteå kommun. 

 
 Tidigare beviljat bidrag behöver inte ansökas årligen.  

 
 Ansökningar tas emot och behandlas mellan 1 januari och 31 mars varje år.  

 
 Beviljat bidrag betalas ut innevarande år, dock senast den 30 april, och ska avse 

kalenderår. 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2018-11-28 § 242 – delegerat till Kommunstyrelsen från 2018-11-28 
Reviderad av Kommunstyrelsen 2023-03-06 § 25 
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Bilaga 1 
 

Exempel 
Budgeterade 
medel 

Vägar med 
statligt bidrag 

Vägar utan 
statligt bidrag 

  1 800 000 kr 346 221 meter 70 748 meter 

Andel av 
budgeterade medel 
i %   70 % 30 % 

Andel av 
budgeterade medel 
i kr   1 260 000 kr    540 000 kr    
        
Ersättning kr/m väg   3,64 kr/m    7,63 kr/m    
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