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Kommunalt driftbidrag till enskild väg 

 
För de enskilda vägar som är kortare än en kilometer och som därför inte har rätt till 
statligt bidrag ger kommunen ett årligt bidrag till drift och underhåll. Detta under 
förutsättning att vägen upprätthåller en viss standard och följer nedanstående regler och 
krav:  

 Väghållaren får inte ha statligt bidrag.  
 Vägen ska vara minst 300 meter sammanhängande vägsträcka, gårdsinfarter är inte 

inräknade. 
 Enskilda utfarter får medräknas endast om utfartens längd överstiger 300 meter. 
 Bidragsmottagaren ska vara permanent boende i en fastighet längs den sökta vägen. 
 Vägen ska hållas i av kommunen godkänt skick. 

o Säkerställa att trafiken kommer fram. 
o Vidmakthålla vägens standard. 
o Förbättra vägens standard genom smärre åtgärder. 

 Vägen ska hållas öppen för allmänheten året runt. Efter tillstånd från Tekniska 
avdelningen kan undantag ske för tunga fordon om vägens bärighet är tillfälligt 
nedsatt, till exempel på grund av tjällossning. 

 Bidrag utgår ej för väg inom planlagt område eller från sommarbostad. 

Bidrag utgår för den väglängd som nyttjas gemensamt efter grundavdrag om 300 meter.  

Bidraget utgår endast för överskjuten väglängd.         

Bidragsbelopp under 100 kr utbetalas inte. 

Ansökan om bidrag skall vara teknisk avdelningen tillhanda senast den 31 mars. 

 

Bidrag till Vinterväghållning  

Driftbidrag utgår med ett fast bidrag per meter väg som öppethålls vintertid för permanent 
boende läng vägen. 

Bidrag utgår till:                       Vinterväghållning bidrag/meter väg: 

Enskild tätortsväg, väg med tätortskaraktär:  12:90 kr per meter 

Övriga vägar:         5:40 kr per meter 

Kramfors kommun har rätt att dra in bidraget om kraven inte uppfylls. Det går alltid att söka 
om bidraget om förhållandena på vägen ändras och kraven uppfylls igen. 
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Byggnadsbidrag 

Byggnadsbidrag utgår till anläggande av ny väg, ny sträckning , ombyggnad och förbättring 
av väg samt till förrättning för att åstadkomma en ändamålsenlig samordning av olika 
väghållares driftåtgärder. Bidrag lämnas endast inom ramen för budgeterade medel. 

Till enskild väg utgår kommunalt bidrag med 70% av verifierade nettokostnader, dock högst 
beviljat bidrag enligt preminärt beslut. 

Bidrag utgår till vägar som är av betydelse för permanent boende längs vägen.  

Bidrag utgår för väg som nyttjas gemensamt om den överstiger 300 meter. 

Enskilda utfarter för medräknas endas om utfarens längd överstiger 300 meter. 

 

Ansökan om bidrag skall vara teknisk avdelning tillhanda senast 31 mars det år arbetet 
beräknas påbörjas. Ansökningar inkomna därefter behandlas ej om särskilda skäl ej 
föreligger. Arbetena skall vara utförda och slutredovisade senaste 31 december året efter 
ansökan. 

Bidrag utgår ej om arbetena påbörjats före preliminärt beslut. 
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