
Bilaga 

Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag 

Bidragsberättigade vägar 

Bidrag utgår, i enlighet med punlctema nedan, till vägförening, vägsamfällighet eller enskild 
fastighetsägare som kan dokumentera sitt väghållningsansvar (om inte vägförening finns) och 
som uppfyller villkor enligt nedan 

1. Vägsträckan är minst 200 m. 
2. Sökanden eller medlem i vägföreningen skall vara folkbokförd på sin fastighet och 

fastigheten skall vara taxerad som helårsbostad. Fastigheten skall vara bebodd. 
3. Aktuell vägsträcka skall vara belägen inom Kalix kommun. 
4. Vägsträcka som endast betjänar sommar- eller fritidsbebyggelse eller obebodd 

fastighet är inte berättigat till bidrag. 
5. Alctuell vägsträcka får inte sedan tidigare underhållas av kommunen. 
6. Vägsträckan skall vara öppen för allmänheten och får inte bommas igen. Undantag 

gäller för förfallstid när vägen riskerar att köras sönder. 

Bidragstagarens åliggande 

Bidragstagaren förbinder sig att 

1. Att med utbetalade bidrag, bidra till drift och underhåll av vägen, gäller såväl sommar-
som vinterunderhåll 

2. Att hålla vägen farbar även för allmänheten. 
3. Att tillåta kontroll av kommunen. 
4. Att, om så begärs, ge kommunen insyn i väghållarens verksamhet och ekonomi. 

5. Att ifall det finns en vägföreningen, informera föreningen om bidraget. 

Bidrag 

Följande gäller för uträkning av bidragets storlek 
1. Vägsträckan mäts från 200 m och till tomtgräns. (Bor någon inom de första 200 m och 

de deltar i vägunderhållet skall även de erhålla del av bidraget. 
2. Vägsträckan mäts på karta och bidraget beräknas på den uppmätta sträckan oavsett 

vad sökanden angett i ansökan. 
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Våglängd 0- 500 m 100 % av grundbeloppet 14:72 
Våglängd 501-1000 m 60 % av grundbeloppet 8:83 
Våglängd 1001-1500 m 50 % av grundbeloppet 7:36 
Våglängd 1501-2000 m 40 % av grundbeloppet 5:89 
Våglängd 2001-2500 m 30 % av grundbeloppet 4:42 
Våglängd 2501-3000 m 20 % av grundbeloppet 2:94 
Våglängd 3001 - 10 % av grundbeloppet 1:47 



Angivet belopp gäller för närvarande och tills annat beslutas. 

Ansökan och utbetalning 

Ansökan skickas, på begäran, ut till sökanden. 

Ansökan förnyas vart tredje år. 

Alla fast boende utefter vägen skall namnges på ansökan. Om det är en förening som har 
väghållaransvaret skall det framgå på ansökan även om bidraget utgår till enskild boende. 

Ifall permanent boende upphör från någon av fastighetsägarna utefter vägen, är 
bidragsmottagaren slcyldig att meddela kommunen detta. 

Bidragsbelopp under 100 kronor betalas inte ut. 
Bidraget betalas ut per kalenderår och i efterskott. 
Sökanden skall ange konto i bank för insättning av bidraget. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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