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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2015-11-25 

 

Servicenämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 2 december 2015 
 

§ 135 

Regler enskilda vägar och privata utfartsvägar 

Dnr SFN 2015/0902 

Handlingar 

Serviceförvaltningens skrivelse 2015-11-12 
Regler för bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar inom Kalmar 
kommun, 2015-11-10 

Bakgrund 

I de regler som gäller skiljer vi på driftbidrag till statsbidragsberättigade vägar 
och icke statsbidragsberättigade vägar. 
 
Bidrag till icke statsbidragsberättigade vägar (privata utfartsvägar) utgår i 
nuläget efter ansökan löpande år efter år. Ny ansökan behöver endast skickas 
in vid förändring. Bidrag till statsbidragsberättigade vägar betalas årligen med 
skillnaden mellan kostnaden för inskickade driftåtgärder och det statsbidrag 
som erhålls. Det innebär att samfälligheterna måste ansöka om driftbidrag varje 
år. Det försvårar den långsiktiga planeringen av vägens underhåll. 
 
Förslagen ändring innebär att driftbidrag betalas ut löpande efter ansökan 
oavsett om det avser en enskild väg eller en privat utfartsväg. 
 
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten hanteras som tidigare och kan 
utbetalas när utrymme finns i beslutad budget.  
 

Överläggning 

Kajsa Hedin (M) föreslår att reglerna uppdateras med endast 2015 års 
bidragsnivå och att det till reglerna läggs till ”Driftbidraget indexuppräknas 
årligen enligt KPI med oktober månad 2015 som basmånad”. 
 
Efter överläggningen frågar ordföranden om nämnden kan godkänna 
förvaltningens förslag med Kajsa Hedins förslag till ändring och tillägg. Han 
finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag med Kajsa Hedins tillägg 
och ändring. 
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Servicenämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2015-11-25 

 

 

 

Beslut 

Servicenämnden beslutar att fastställa regler för bidrag för enskilda vägar och 
privata utfartsvägar inom Kalmar kommun daterad 2015-11-10. Reglerna 
uppdateras endast med 2015 års bidragsnivåer och meningen ” Driftbidraget 
indexuppräknas årligen enligt KPI med oktober månad 2015 som basmånad” 
läggs till i reglerna. 
 
Servicenämnden beslutar att driftbidrag för privata utfartsvägar (icke 
statsbidragsberättigade vägar) ändras från 1,50 till 2,50 kronor (motsvarande 
4,90 kronor år 2015) per meter väg. 

 
 

Sekreterare 

Anna Sandstedt 
 
 

Justeras 

 
Ingemar Einarsson Sven-Erik Ekblad 
ordförande  
 



 

 
 

 

 

 
Serviceförvaltningen    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Södra Långgatan 39 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax   │anna.sandstedt@kalmar.se  

SF 

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Tomas Lexinger 2015-11-12 SFN 2015/0902 
0480-450446 

 
 
 
Servicenämnden 

 
 
 

Regler enskilda vägar och privata utfartsvägar 
 
Förslag till beslut 
Servicenämnden beslutar att: 

1. fastställa regler för bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar 
inom Kalmar kommun daterad 2015-11-10 

2. driftbidrag för privata utfartsvägar (icke statsbidragsberättigade vägar) 
ändras från 1,50 till 2,50 kronor (motsvarande 4,90 kronor år 2015) per 
meter väg. 

Bakgrund 
I de regler som gäller skiljer vi på driftbidrag till statsbidragsberättigade vägar 
och icke statsbidragsberättigade vägar. 
 
Nuläget 

 Bidrag till icke statsbidragsberättigade vägar (privata utfartsvägar) utgår 
efter ansökan löpande år efter år. Ny ansökan behöver endast skickas 
in vid förändring. 

 Bidrag till statsbidragsberättigade vägar betalas årligen med skillnaden 
mellan kostnaden för inskickade driftåtgärder och det statsbidrag som 
erhålls. Det innebär att samfälligheterna måste ansöka om driftbidrag 
varje år. Det försvårar den långsiktiga planeringen av vägens underhåll. 

 
Förslag till ändring 

 Driftbidrag betalas ut löpande efter ansökan oavsett om det avser en 
enskild väg eller privat utfartsväg. 

 
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten hanteras som tidigare och kan 
utbetalas när utrymme finns i beslutad budget.  
 
Fördelningen av bidragen fördelar sig enligt nedan utifrån 2016 års förutsätt-
ningar och förslag till budget. 
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Tomas Lexinger   
Produktionschef   
 
 
 
Bilaga 
Regler för bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar inom Kalmar 
kommun daterad 2015-11-10 
 
 

Anmält Bidrag Bidrag

Bidrag till Meter Kr/m kr Anm

Driftbidrag för enskilda vägar 

(statsbidragsberättigade)

belagd väg 160 388 4,31 691 272 Fastställt i nämnd årligt bidrag

icke belagd väg 237 320 4,90 1 162 868 Fastställt i nämnd årligt bidrag

Driftbidrag för privata 

utfartsvägar (icke 

statsbidragsberättigade vägar) 85 045 4,90 416 721 fastställt i nämnd årligt bidrag

Summa bidrag 2 270 861

Budget 2016 3 085 000 Inkl ökning ram 2016 med 1,2 mkr

Kvar att söka till bidrag för 

förbättrings- och 

beläggningsarbeten på enskilda 

vägar (statsbidragsberättigade)

814 139
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Handläggare Datum  

Tomas Lexinger 2015-11-10  
 

 

Regler för bidrag för enskilda vägar och privata ut-
fartsvägar inom Kalmar kommun 
 

För att kommunen ska kunna lämna bidrag för enskilda vägar 
och privata utfartsvägar måste följande allmänna villkor vara 
uppfyllda: 

 Vägen ska betjäna ett eller flera bostadshus som är bebodda under hela 
året. 

 Vägen får inte bara betjäna fastigheter som ägs av stat eller landsting. 

 Vägens längd ska uppgå till minst 100 meter. 

 Vägen ska hållas öppen för allmänheten och får inte stängas av. 

 Vägen ska ha god framkomlighet och hållas farbar för motorfordon 
under hela året. 

Det finns två former av bidrag: 

 Driftbidrag 

 Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten 
 
 
För bidragsformerna gäller följande: 

Driftbidrag för enskilda vägar (statsbidragsberättigade) 

Bidrag lämnas varje år med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan 
den verkliga kostnaden och det statsbidrag som erhålls. Bidrag kan lämnas 
med högst 2,20 kronor (4,31 kronor år 2015) per meter belagd väg och 
med högst 2,50 kronor (4,90 kronor år 2015) per meter icke belagd väg. 

Driftbidrag för privata utfartsvägar (icke statsbidragsberättigade 
vägar)  

Bidrag lämnas varje år med 2,50 kronor (motsvarande 4,90 kronor år 2015) 
per meter väg. 

 

Övriga bestämmelser för driftbidrag 

Bidragsbeloppen är baserade på konsumentprisindex för 1986. De ska årli-
gen justeras så att de följer förändringarna i konsumentprisindex. 
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Om kostnaden för vinterväghållning blir väsentligt högre än normalt kan 
servicenämnden besluta om förhöjt bidrag. 
 
Förskott på bidrag kan lämnas med ett belopp som utgör högst 80 % av 
driftbidraget för föregående år. 
 
Bidrag endast utbetalas när utrymme finns i beslutad budget. 

 

Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten på enskilda 
vägar (statsbidragsberättigade) 

 
Bidrag lämnas med ett belopp som utgör 80 procent av den kostnad som 
återstår efter det att statsbidraget frånräknats.  
 
Om något bidrag inte erhålls från staten gäller följande för bidrag från 
kommunen: 

- Förbättringsarbeten: Bidrag lämnas med ett belopp som utgör högst  
80 procent av den kostnad som servicenämnden godkänner. 

 

- Beläggningsarbeten: Bidrag lämnas med ett belopp som utgör 50 
procent av den kostnad som servicenämnden godkänner. Om det finns 
särskilda skäl kan dock bidraget utökas så att det utgör högst 80 pro-
cent av godkänd kostnad. Ett sådant skäl till utökat bidrag är att vägen 
är av särskilt stort allmänt intresse. 

 
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten kan endast utbetalas när 
utrymme finns i beslutad budget. 

 

Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten på privata ut-
fartsvägar (icke statsbidragsberättigade) 

 
Bidrag lämnas med ett belopp som utgör högst 70 procent av den kostnad 
som servicenämnden godkänner. 
 
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten kan endast utbetalas när 
utrymme finns i beslutad budget. 
 
 

Tillämpningsföreskrifter mm 

 
Servicenämnden beslutar i ärenden när det gäller bidrag enligt dessa regler 
och har även rätt att utfärda tillämpningsföreskrifter. 
 
 
 

  
 
 



 

 

 

 

 

 
    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Grindängsvägen 4 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 04 60│serviceforvaltningen@kalmar.se  

 

 

Fastställd Datum  

Servicenämnden 2015-11-25 2015-11-10  
 

 

 

Regler för bidrag för enskilda vägar och privata ut-
fartsvägar inom Kalmar kommun 

För att kommunen ska kunna lämna bidrag för enskilda vägar och pri-
vata utfartsvägar måste följande allmänna villkor vara uppfyllda: 

 Vägen ska betjäna ett eller flera bostadshus som är bebodda under hela 
året. 

 Vägen får inte bara betjäna fastigheter som ägs av stat eller landsting. 

 Vägens längd ska uppgå till minst 100 meter. 

 Vägen ska hållas öppen för allmänheten och får inte stängas av. 

 Vägen ska ha god framkomlighet och hållas farbar för motorfordon 
under hela året. 

Det finns två former av bidrag: 

 Driftbidrag 

 Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten 
 
För bidragsformerna gäller följande: 

Driftbidrag för enskilda vägar (statsbidragsberättigade) 

Bidrag lämnas varje år med 4,31 kronor (2015) per meter belagd väg och med 
4,90 kronor (2015) per meter icke belagd väg. 

Driftbidrag för privata utfartsvägar (icke statsbidragsberättigade vägar)  

Bidrag lämnas varje år med 4,90 kronor (2015) per meter väg. 

Övriga bestämmelser för driftbidrag 

Driftbidraget indexuppräknas årligen enligt KPI med oktober månad 2015 som 
basmånad. 
 
Förskott på bidrag kan lämnas med ett belopp som utgör högst 80 % av drift-
bidraget för föregående år. 

 
Bidrag kan endast utbetalas när utrymme finns i beslutad budget. 
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Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten på enskilda vägar 
(statsbidragsberättigade) 

Bidrag lämnas med ett belopp som utgör 80 procent av den kostnad som åter-
står efter det att statsbidraget frånräknats.  

 
Om något bidrag inte erhålls från staten gäller följande för bidrag från kom-
munen: 

- Förbättringsarbeten: Bidrag lämnas med ett belopp som utgör högst  
80 procent av den kostnad som servicenämnden godkänner. 

 

- Beläggningsarbeten: Bidrag lämnas med ett belopp som utgör 50 
procent av den kostnad som servicenämnden godkänner. Om det finns 
särskilda skäl kan dock bidraget utökas så att det utgör högst 80 pro-
cent av godkänd kostnad. Ett sådant skäl till utökat bidrag är att vägen 
är av särskilt stort allmänt intresse. 

 
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten kan endast utbetalas när ut-
rymme finns i beslutad budget. 
 

Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten på privata utfartsvägar 
(icke statsbidragsberättigade) 

Bidrag lämnas med ett belopp som utgör högst 70 procent av den kostnad som 
servicenämnden godkänner. 

 
Bidrag för förbättrings- och beläggningsarbeten kan endast utbetalas när ut-
rymme finns i beslutad budget. 
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