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Bestämmelser för utbetalning av bidrag till enskild 

väghållning  

I enlighet med beslut i NTN 2015/290 § 216 och KFKS 2015/173-040 § 288 betalas 

vägbidrag ut i januari med följande regler:  

 
 
1.  Vägbidraget betalas ut per meter väg och år. 

 
2. Om vägnätet korsar kommungränsen betalas endast bidrag för väg inom Nacka 

kommun och ska då användas för att ge fastigheter i samfällighet eller förening inom 
Nacka kommun rabatt på årsavgiften eller liknande.  
 

3. Bidragsbeloppet per meter väg behandlas i Natur- och trafiknämndens budget varje år, 
bidragsbeloppet för år 2015 är 14,50 kr per meter väg.  
 

4. Vägbidrag betalas ut till vägförening/samfällighetsförening eller som av vägenheten kan 
anses liknande, vilka sköter drift och underhåll av väg med enskilt huvudmannaskap. 
Vägen ska vara öppen för motortrafik.  
 

5. Ansökan om vägbidrag görs på Nacka kommuns hemsida senast 31/12 varje år. 
Ansökan måste vara komplett för att vägbidrag ska betalas ut. Vägbidraget betalas ut i 
januari nästföljande år, enligt följande regler:  
 
 a. Ansökan görs enligt anvisningar på Nacka.se där vägarnas namn, längd,   
    bredd och typ av beläggning anges. Beviljat vägbidrag betalas endast till 
    postgiro/bankgirokonto som står i föreningens namn. Vägföreningen är 
    själv ansvarig för att söka vägbidrag från kommunen.  
 

 b. För att en vägförening ska kunna ansöka om bidrag måste minst en av 
     föreningens vägar vara 100 meter lång. Enheten för drift offentlig utemiljö
     bedömer sedan ersättning enligt kommunens kriterier och inkommen 
     ansökan.  
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 c. Vägen ska vara öppen för allmän trafik. Den får inte stängas med bom eller 
     skyltas med ”privat område/väg” eller liknande.  
 
 d. Vägföreningen skickar löpande årsredovisningar till kommunen som tydligt 
     redovisar vägföreningens kostnader för drift och underhåll av de vägar de  
     ansökt om bidrag för.  
 
 e. Beviljat vägbidrag får inte överskrida kostnaden av drift och underhåll av 
     vägarna. Om eventuellt överskott uppstår ska detta anges i samband med 
     utbetalning av kommande bidrag.  
 
 f. Vägföreningen uppdaterar löpande kommunen med information om  
    kontaktpersoner med telefonnummer, adress och e-post.  
 

 

 

 
Dessa bestämmelser ersätter tidigare beslut i TN 2009-12-02 § 138, TN 2010-01-26 § 1, KF  

2010-02-01 § 8. 


