
Bestämmelser om kommunalt bidrag till enskilda vägar antagna 
Kf  § 87 1993-06-29 
 
Tillägg antaget  
Kf  § 125 1996-11-26 
 
Bestämmelser om kommunalt bidrag till enskilda vägar inom Malungs Kommun 
 
1. Allmänna bestämmelser 
 
Kommunalt bidrag till enskilda vägar utgår endast till väg för permanent bostadsbebyggelse, men oavsett antalet 
bebodda fastigheter som vägen betjänar. Bidrag kan icke utgå till skogsbilväg eller väg för fritidsbebyggelse. 
 
Tillägg: 
”Om fritidsfastighet, fastighet inom fritidsområde, fäbod etc, bebos permanent, kan bidrag endast utgå med den 
andel som denna fastighet har i  vägföreningen. 
 
Finns inget andelstal, beräknas andelen med hänsyn till totala antalet fastigheter längs vägen. 
 
Med permanentboende avses att en person är mantalsskriven och bor på fastigheten året runt.” 
 
Väg till vilken bidrag utgår får icke avstängas för trafikering av allmänheten, såvida icke trafiken medför skada 
på vägen, vilken menligt inverkar på vägens fortsatta nyttjande för den berörda permanentbebyggelsen. 
 
Bidrag till drift och underhåll av enskild väg 
 
Kommunalt bidrag till väghållning utgår med viss procentsats av ett av kommunfullmäktige varje år fastställt 
grundbelopp. (Grundbeloppet för år 2004 är 4:50 kr/längdmeter väg). 
 
Bidrag utgår endast om den bidragsberättigade vägsträckan uppgår till minst 100 m och enligt nedanstående 
tabell: 
 
Vägsträcka   Procenttal av grundbelopp 
 
100 - 1000 m   150 % 
1001 -    100 % 
statsbidragsberättigad väg 100 m-   20 % 
 
Vid uppmätning av bidragsberättigad väg får endast vägsträckan från allmän väg till längst bort belägna 
permanenta bostadshuset medräknas. 
 
Ansökan om bidrag skall inlämnas till kommunens Tekniska förvaltning senast den 1 april året efter för vilket 
bidrag sökes. Väg för vilken bidrag utgått föregående år behöver endast förändringar anmälas. Någon ny 
ansökan är icke erforderlig. 
 
Bidrag till nybyggnad, och beläggning 
 
Efter särskild prövning kan kommunalt bidrag erhållas med 50 % av den verkliga kostnaden. Väg, vartill 
statsbidrag beviljats, kan efter särskild prövning även erhålla kommunalt bidrag med 50 % av skillnaden mellan 
verklig kostnad och statsbidrag. 
 
Preliminär ansökan med arbetsbeskrivning och kostnadskalkyl skall inlämnas före arbetets påbörjan för att 
kommunalt bidrag skall kunna erhållas. 
 
Bidraget utbetalas efter att arbetena slutförts och synats av kommunens byggnadsavdelning. 
 
Bidrag till nybyggnad prövas från fall till fall. 
Bidrag till beläggning kan endast erhållas för beläggning på grusväg med därtill hörande åtgärder t ex dikning 
och förstärkningsåtgärder innan beläggning. 
Detta bidrag kan endast erhållas en gång/väg. 
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