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Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun 
Riktlinjer och kriterier 

 

Policyn syftar till att tydliggöra kriterierna och nivåerna för bidrag. Policyn ger möjlighet för 

enskilda vägar att söka tre olika bidrag:  

 Driftbidrag  

 Turistvägsbidrag 

 Skötselbidrag  

Driftbidraget är avsatt att bidra till årlig drift av vägen. Bidraget utbetalas årligen och senast 

30 november. Vid ansökan om kommunalt bidrag till drift och underhåll av enskilda vägar 

gäller följande:  

Bidrag utgår procentuellt efter de antal vägmeter samfälligheten förfogar över och sköter. De 

enskilda vägarna får alltså dela på den årliga beslutade budgeten.  

För att bidrag ska beviljas måste vägen hållas öppen för allmänheten och vara farbar för 

trafik med motorfordon under barmarksperioden och underhållas på sådant sätt att 

erforderliga transporter kan genomföras rationellt och att trafikverksamheten inte äventyras.  

Kommunen ska beredas tillsyn över verksamheten för att följa upp att väg med beviljat 

bidrag betjänar den trafik som anges i ansökan och underhåll sker i erforderlig omfattning. 

Utöver driftbidraget kan även ett särskilt turistvägsbidrag sökas för enskilda vägar. Bidraget 

utbetalas årligen och senast 30 november med 2 000 kronor till de som uppfyller kriterierna. 

Turistvägsbidraget utbetalas till enskilda vägar som har väsentlig betydelse för det rörliga 

friluftslivet. Till ansökan anges vägens längd och beskaffenhet samt till vilket turistiskt 

ändamål vägen används.  

Ansökan ska även innehålla den årliga kostnaden för vägens drift och underhåll.  

Förutom de två andra nämnda bidragen finns det möjlighet att ansöka om ett skötselbidrag 

avseende skötsel av lekplatser och grönytor. Bidraget utbetalas årligen och senast 30 

november till de som uppfyller kriterierna. Bidraget fördelas per kvm och syftar till att 

underhålla grönytor och lekplatser. 

Ansökan ska inkludera den årliga kostnaden för underhåll av grönytor och lekplatser.        
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1. Modell för bidrag 

Modellen för bidrag till enskilda vägar syftar till att tydliggöra på vilka grunder bidrag 

utbetalas i Borgholms kommun. Modellens syfte är att göra det så tydligt och enkelt som 

möjligt för såväl allmänhet som tjänstemän.           

1.2 Driftbidrag 

Driftbidraget syftar till att bidra till kostnader för den dagliga driften av vägen. Som exempel 

kan nämnas vinterväghållning, grusning, hyvling med mera  

1.2.1. Kriterier för driftbidrag Samfällighetsföreningar, Vägsamfälligheter, 

Vägföreningar och Ideella föreningar   

Driftbidrag kan sökas av samtliga enskilda väghållare som är registrerade hos Lantmäteriet 

samt enskilda väghållare som är bildade genom så kallade frivilliga överenskommelser.  

Oberoende organisation och vägens funktion varierar bidragsnivån procentuellt utifrån 

vägens längdmeter och årets beslutade budget. Följande krav gäller för driftbidrag:  

 Ansökan ska ske på ändamålsenlig blankett. Samtliga uppgifter ska lämnas för att 

prövning om bidrag ska kunna ske. Detta behövs endast första gången bidrag söks 

och om det har skett förändringar, annars ska ansökan förnyas vart femte år.   

 Väghållaren ska tillhandahålla uppgift om antal vägmeter.   

 Årsmötesportokoll med ekonomisk redovisning.         

 Ansökan ska vara inne senast 30 september och betalas ut som senast 30 

november. Bidraget betalas ut årsvis då en budget är satt, ej i efterskott. 

 Bidragstagaren ska ange giltigt postgiro eller bankgiro till vilket bidrag utbetalas.  

 Vägen ska hållas öppen för allmän trafik under barmarksperioden.  

 Vägen ska vara minst 200 m lång.  

 Väghållaren ska tillfredsställande underhålla berörda vägar i fråga om drift och 

underhåll. Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera utförda åtgärder.  

 Bidragstagaren ska utse en ordförande och en kassör som ska föra talan med 

bidragsgivaren. 

 Bidragsgivaren förbehåller sig rätten att kontrollera att lämnade uppgifter är korrekta 

samt att begära in kompletteringar vid behov.  

 Bidragsgivaren förbehåller sig rätten att hålla inne bidrag om inte vägen sköts i 

enlighet med bestämmelserna i denna policy.      

1.2.2. Bidragsnivåer  

Vid godkänd ansökan utbetalas bidrag enligt nedan angivna beräkningsmodell. Oberoende 

på hur organisationen kring vägens drift ser ut samt vilken funktion vägen har, utbetalas 

bidrag av olika storlek.  

 

Vägföreningens bidrag = Budgeterat bidrag ∗
Meter väg

Totalt meter väg
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1.2.3 Ansökan och utbetalning 

För att få driftbidrag 2018 och framåt måste ansökan ske på särskild framtagen blankett. 

Detta gäller samtliga bidragstagare. Ansökan behövs endast första gången bidrag söks och 

om det har skett förändringar annars ska ansökan förnyas vart femte år.    

Utbetalning sker efter ansökan och prövning av ovanstående kriterier till vägföreningar 

med eller utan statligt bidrag.  

Ansökan ska inlämnas till kommunen senast 30 september och bidrag utbetalas 

senast 30 november.  

 

2. Turistvägsbidrag 

Vid öppethållande av turistväg finns möjlighet att ansöka om särskilt turistvägsbidrag.  

Riktlinjerna kring vad som är kvalificerande är följande:  

 Medel ska gå till vägar som har väsentlig betydelse för det rörliga friluftslivet. 

Kriterier för att erhålla turistvägsbidrag är: 

 Ansökan ska ske hos kommunen på för ändamålet framtagen blankett. Behövs 

endast första gången bidrag söks 2018 och om det har skett förändringar annars ska 

ansökan förnyas vart femte år.   

 Medel ska finnas tillgängliga i budget. 

 Av ansökan ska framgå vägens längd och beskaffenhet.  

 Av ansökan ska även det turistiska ändamålet framgå.  

 Av ansökan ska årliga kostnaden för underhåll framgå.    

Vid godkänd ansökan utbetalas 2 000 kronor. Bidraget utbetalas årligen senast 30 november 

och ansökan ska vara till handa senast 30 september.  

 

3. Skötselbidrag  

Vid underhåll av grönytor och lekplatser finns möjlighet att ansöka om ett skötselbidrag.  

Riktlinjerna är följande:  

 Bidraget ska gå till skötsel av grönytor och lekplaster.  

Kriterierna är följande för att erhålla skötselbidrag:  

 Ansökan ska ske på ändamålsenligt framtagen blankett. Behövs endast första 

gången bidrag söks 2018 och om det har skett förändringar annars ska ansökan 

förnyas vart femte år.    

 Medel ska finnas tillgängliga i budget.  

 Av ansökan ska framgå skötselområdets kvm yta.  

 Av ansökan ska framgå lekplatsens beskaffenhet. 

 Av ansökan ska årliga kostnader för underhåll framgå.  
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Vid godkänd ansökan betalas 2 000 kronor. Resterande budget fördelas per kvm ut till de 

sökande. Bidraget utbetalas årligen senast 30 november och ansökan ska vara till handa 

senast 30 september.   

Finansieringen av turistvägsbidraget och skötselbidraget sker på bekostnad av den totala 

budgeten som är avsatt till bidrag för enskilda vägar, 100 tkr av budgeterad summa avsätts 

till turistvägsbidrag och skötselbidrag kommunala grönytor.  

_ _ _ _ _ _ _ 


