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   Till sökande av kommunalt vägbidrag 

 

 

 

Kommunalt bidrag till underhåll av enskilda vägar 

 

Det är nu tid att söka bidrag till väghållningen för år 2022. Eftersom det är av största vikt att 
erhållna medel används på rätt sätt vill vi därför påpeka följande: 
 
Det kommunala bidraget fördelas, enligt inkomna ansökningar från enskilda väghållare, ur 
en gemensam pott. Bidraget utgör en kompensation till väghållaren för de kostnader som 
underhållet medför. Normalt täcker inte bidraget hela kostnaden vilket innebär att väghålla-
ren får debitera berörda fastighetsägare för den överskjutande kostnaden för t.ex. vinterväg-
hållning och dikesrensning. 
 
Slumpvis utvalda vägsträckor har besiktigats för att säkerställa att bidraget används enligt 
ansökan. Resultatet från tidigare utförd besiktning visade att bidraget i regel använts på av-
sett sätt men att det också finns undantag.  
 
Bidraget skall ovillkorligen användas till underhåll av vägsträckan och då i första hand bar-
marksunderhåll. En gemensam strategi och enighet mellan berörda fastighetsägare är en 
förutsättning för att bidraget används på rätt sätt. 
 
För att få bidraget förutsätts bland annat att vägen även hålls öppen för allmän trafik t.ex. för 
det rörliga friluftslivet. Trafiken får inte begränsas genom bom eller skyltning utan medgi-
vande från samhällsbyggnadsförvaltningen. Om väghållaren har för avsikt att anlägga fart-
hinder eller motsvarande bör samråd först ske med Samhällsbyggnadskontoret. 
 
Första gången ansökan görs för en väg och ansökan görs på papper, ska en karta skickas 
med som visar vilka vägar som bidraget söks för.  
 
Ansökan skall vara Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås, tillhanda senast den 16 
november 2022. Om möjligt, använd gärna e-tjänsten för ansökan om bidraget på 
www.alingsas.se. 
 
Utbetalningen av 2022 års vägbidrag sker efter enligt följande beräkningsgrund. 
Samma ersättning utgår oavsett vägbeläggning. Det är vägens längd och bredd som 
avgör hur stort bidraget blir. Bidraget fördelas, enligt inkomna ansökningar från en-
skilda väghållare, ur en gemensam pott. Vägbidrag under 500:- kronor utbetalas ej.  
 
Observera att väghållare som erhåller statligt vägbidrag EJ har rätt att ansöka om 
kommunalt bidrag. 
 
Eventuella frågor besvaras av, Samhällsbyggnadskontoret,  
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 Fyll i ansökan, 

se baksidan! 

mailto:samhallsbyggnad@alingsas.se
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ANSÖKAN OM KOMMUNALT BIDRAG 
UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG 

Bidrags nr:  
 

  

Ansökan sändes under adress:  
Alingsås kommun  
Samhällsbyggnadskontoret 
441 81 Alingsås 

Diarienr: 

 

Härmed anhålls om kommunalt bidrag till underhåll av enskilda vägen (ändpunkter anges): 
 
 

 
 

Datum 2022-___________ 

 

 Vägen används för regional/lokal busstrafik 
 
Underskrift:____________________________________________ 
 

 

 
Väglängd:  

 
Vägbredd   

  
 

 
Antal fastigheter som betjänas av vägen: 
 
 

 
åretruntbostäder (antal hushåll)     .....… st. 

 
 

 
fritidshus                      ......... st. 

 
Övrig trafik (ex genomfartstrafik)  

 
 

 
 

 

 Bidragsmottagare: 
 

Namn  
c/o                          
Adress                   
P-adress  

   (kryssa i tillämplig ruta)  
Bankgiro            Bankkonto          

Ev clear nr: Kontonummer:   

   

 
Telefon nr   

Kontrollera och justera uppgifter ovan! 
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