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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 procent av 
driftbidraget för föregående år. 

 
Bidrag kan 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 åter-
står efter det att statsbidraget frånräknats.  
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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 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 ut-
rymme finns i beslutad budget. 
 
 
 
 

Historik 
Reglerna beslutade av kommunfullmäktige den 30 mars 1987, § 73. Ändringar 
beslutade den 30 maj 2016, § 108. 
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