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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. 

Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut 

som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  
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1 Inledning  

En kommun har ingen lagstadgad skyldighet att betala ut vägbidrag, men 

Tranemo kommun har beslutat att ge bidrag till enskild väghållning. Detta 

regelverk tydliggör vägbidragets tillämpning. 

Bidrag till enskilda vägar ges ut framförallt för att underlätta boende på 

landsbygden och för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik. Det är den 

enskilda väghållaren som har det juridiska ansvaret för en enskild väg. 

Dessa regler införs att gälla från och med 2023-01-01 och ersätter Tranemo 

kommuns regler för vägbidrag till enskilda vägar, KS/1992:216. 

2 Syfte 

Syftet med reglerna är att skapa en tydlighet för såväl vägsamfälligheter och 

fastighetsägare som Tranemo kommun kring vilka regler som ska följas vid 

hantering av vägbidrag. 

3 Beskrivning av vilka vägbidrag som finns 

Tranemo kommun ger bidrag till underhåll av enskild väg både med och utan 

statligt bidrag. Inget bidrag utgår till nybyggnad eller restaurering av enskild 

väg. 

Kommunen ger enbart bidrag till vägar som har enskilt huvudmannaskap. 

Vägföreningar eller privatpersoner som äger mark där kommunal väg är förlagd 

inom detaljplanelagt område och där det är kommunalt huvudmannaskap 

erhåller inte några bidrag. 

4 Regler för vägbidrag  

Enskild väg som får kommunalt bidrag ska hållas i gott körbart skick och får inte 

stängas av för allmän trafik. Eventuell tillfällig avstängning eller 

fordonsbegränsning i samband med tjällossning påverkar inte bidraget, men ska 

meddelas kommunen. 



 
 

 

 

Bidrag utgår under villkor att den enskilda vägens underhåll, efter besiktning av 

kommunen eller Trafikverket, kan godkännas. Kommunen kontrollerar 

förutsättningar för och efterlevnad av vägbidraget. Bidragsmottagaren är skyldig 

att snarast meddela kommunen om ändrade förhållanden i sådant som kan ha 

betydelse för bidragsberäkning och utbetalning. Om detta inte sker äger 

kommunen rätt att upphäva bidragsersättning samt kräva återbetalning av 

felaktigt utbetalt belopp. 

Det kommunala vägbidraget till enskilda vägar både utan och med statsbidrag 

ersätts per meter väg och baseras på den årligen fastställda budgeten för 

ändamålet. 

Vägbidrag lämnas i mån av tillgång på budgeterade medel. 

5 Enskilda vägar utan statligt bidrag 

Vägen måste vara minst 200 m lång för att beviljas bidrag.  

Kommunalt vägbidrag utgår endast till väg som betjänar fast boende. Med fast 

boende menas att den boende ska vara skriven på fastigheten enligt 

folkbokföringslagen (1991:481). 

Om en väg berör flera fastigheter men vägförening eller liknande saknas, ska i 

ansökan anges till vilken person bidrag ska utbetalas. Detta ska styrkas med 

fullmakt från övriga intressenter. 

Bidrag utgår endast till del av väg som ligger inom Tranemo kommun. 

Vägbidraget från kommunen får inte överstiga Trafikverkets beräknade 

schablonkostnad för drift och underhåll per meter enskild väg. 

Bidrag under 200 kr betalas inte ut.  

Ansökan och utbetalning av bidrag 

Ansökan om vägbidrag för vägar utan statligt bidrag söks årligen och ska 

inkomma senast 30 november varje år. Ansökningar inkomna efter detta datum 

behandlas efterföljande år. Bidraget betalas ut under kvartal 1 och avser 

föregående år. 

Inkommer inte en ny ansökan betalas inte bidraget ut. Det är sökandens 

skyldighet att lämna uppgifter vid förändrade förhållanden. 



 
 

 

 

6 Enskilda vägar med statligt bidrag 

Bidrag utgår endast till del av väg som ligger inom Tranemo kommun. 

Ansökan och utbetalning av bidrag 

Årligt bidrag för statsbidragsberättigade vägar behöver inte sökas. Det 

kommunala bidraget grundar sig på uppgifter som kommunen erhåller från 

Trafikverket. Däremot behöver vägföreningen lämna in kontaktuppgifter samt 

konto för utbetalning av bidrag. 

Utbetalning sker under kvartal 1 varje år och avser föregående år. 

Det sammanlagda vägbidraget från stat och kommun får inte överstiga 100 

procent av Trafikverkets beräknade bidragsgrund inklusive moms. 

Det är vägföreningens skyldighet att lämna uppgifter vid förändrade 

förhållanden. 

7 Implementering 

Reglerna ska göras tillgänglig på kommunens hemsida, delges handläggare på 

Samhällsektionen och delges till de vägföreningar och fastighetsägare som idag 

erhåller vägbidrag.  

8 Uppföljning 

Detta dokument ska granskas och revideras minst var fjärde år. 


