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Kommunalt bidrag

Bestämmelser om bidrag från Vårgårda kommun till barmarks- och 
vinterunderhåll .

Bidragsberättigade vägar

Bidrag lämnas till enskilda vägar som tillgodoser ett kommunikationsbehov 
för fast boende, näringsliv eller för det rörliga friluftslivet. Bidrag lämnas 
också för vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller 
som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse.

Bidrag lämnas inte till vägar inom områden med detaljplan enl. PBL där 
kommunen är väghållare.

Bidrag för anläggande av enskild väg utgår ej.

Villkor

Som villkor för bidrag gäller:

• att sökanden skall vara mantalsskriven i kommunen

• att det gäller väg till bostadsfastighet för åretruntbruk

• att vägens längd är minst 200 meter

• att bidrag endast kan utgå till en (1) utfartsväg för varje 
bostadsfastighet*)

• att skolskjutsar, sophämtning och andra kommunala transporter får 
färdas på vägen

• att vägen ej stängs av för allmän trafik.

• att vägen får användas i kommunens cykelvägnät.

*) För väg, som är förbindelseväg mellan två vägar, kan med hänsyn till 
postgång, skolskjuts, renhållning och andra kommunala transporter, bidrag 
utgå för hela vägsträckan.

Övrigt

Kommunen, genom  Samhällsbyggnad, äger att:

• pröva inkomna ansökningar .

• med anledning av detta reglemente besluta om bidrag skall utbetalas

• utföra den kontroll och övrig granskning som kan anses erforderlig

Väghållare utan statsbidrag, som önskar erhålla kommunalt bidrag skall 
inkomma med ansökan senast 30 maj varje år. Ansökan skall ske på av 
kommunen upprättad blankett som finns att hämta på kommunens hemsida.
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Till väg som inte erhåller statsbidrag utgår bidrag med 1,15 kr per 
bidragsberättigad sträckmeter. Avdrag skall dock alltid ske med 200 meter 
på varje bidragsberättigad väg. Alla som har vägar längre än 200 meter, och 
är berättigade till bidrag, får minst 100 kronor i vägbidrag.

Väghållare som erhåller statsbidrag, behöver inte lämna in ansökan om 
kommunalt bidrag. Bidragsbeloppet kommer, genom uppgifter från 
Trafikverket, att fördelas av kommunen.

Till statsbidragsberättigad väg, utgår drifts/upprustnings-bidrag med 20% på 
bidragsunderlag för statsbidragsvägar, redovisat från Trafikverket.
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