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Dokumentinformation 
Dokumentet innehåller information om vad som krävs av en 
samfällighetsförening för att bli berättigade bidrag, dels årligt driftbidrag, 
men även särskilt driftbidrag i form av t.ex. byte av vägtrummor, 
förstärkningar, nya slitlager, renovering av lekplats etc. 

Dokumentet gäller för Samtliga samfällighetsföreningar i Ängelholms kommun som uppfyller 
kraven samt blivit beviljade årligt driftbidrag. 
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1 Allmänna regler 
Drift i väg innefattar åtgärder som utförs inom vägområdet och berör 
anordningar, det vill säga även slänt, dike, bakslänt, trummor, vägmärken mm. 
Kommunen bestämmer vilken trafikklass respektiver väg tillhör, vilket görs 
utifrån Trafikverkets trafikklasser. Kommunalt bidrag ges även till cykelvägar, 
grönområden och lekplatser. 
Fartdämpande åtgärder på vägar med buss- eller skolskjutstrafik kräver 
kommunens godkännande i förväg. 
Drift och underhåll av gatubelysning i kommunens normala standard och 
besiktning av lekplatser svarar kommunen för. 
För att bidrag ska ges krävs det att föreningen/samhälligheten: 
 

1.  är bildad genom lantmäteriförrättning 
 

2. eller är en frivillig överenskommelse enligt Trafikverkets regler (gäller 
endast vägar med statligt bidrag) 
 

 
3. senast den 30 april varje år lämnar in de uppgifter som kommunen 

begär 
 

För enskild väg som uppfyller Trafikverkets krav för bidrag måste föreningen 
först beviljas statligt bidrag innan kommunalt bidrag kan beviljas. Kommunens 
driftsbidrag utbetalas normalt under maj månad varje år. 
 

Anm. Avhålls årsmöte senare på året ska inlämnade uppgifter kompletteras med begär 
årsmötesdokumentation inom 30 dagar från årsmötet. 
 

Bidrag till förening som står i skuld till kommunen regleras mot skulden tills 
denna är till fullo betald. 

2 Driftsbidrag 
Kommunens bidrag baseras på Trafikverkets klassificering och 
driftskostnadsberäkningar samt ska följa Trafikverkets omräkning eller 
indexuppräkning varje år. 

2.1 Vägar 

För vägar som får statligt bidrag betalar kommunen årligen ut skillnaden mellan det 
statliga bidraget och 100 % av den beräknade driftskostnaden. 
 
För vägar som inte får statligt bidrag betalar kommunen årligen ut bidrag som 
motsvarar 100 % av den beräknade driftskostnaden. 
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2.2 Cykelvägar inom tättbebyggt område 

För cykelvägar inom tättbebyggt område som snöröjs och halkbekämpas 
betalar kommunen årligen ut bidrag som motsvarar 70 % av medelvärdet av 
beräknad driftskostnad för grusväg i lägsta trafikklassen. 
 

2.3 Grönområde 

För grönområde inom planlagt område som sköts till en kostnad av minst 3 
slaghackningar per växtsäsong betalar kommunen årligen ut bidrag med 1,85 
kr/m2. Beloppet indexregleras årligen enligt index för enskilda vägar. 

2.4 Lekplatser 

För lekplatser som har fler än fyra redskap betalar kommunen årligen ut ett 
bidrag med 2 740 kr per lekplats. För mindre lekplatser är bidraget årligen 2 
140kr. Beloppen indexregleras årligen enligt index för enskilda vägar. 
 

2.5 Extra driftsbidrag 

Extra driftsbidrag för särskilda händelser kan utbetalas efter ansökan på 
blankett som kommunen tillhandahåller. En förutsättning för extra bidrag är 
att kostnaden under de senaste tre åren överstiger erhållet bidrag för denna 
åtgärd under dessa år. Extra driftsbidrag betalas normalt ut året efter 
händelsen. 

2.6 Övriga driftbidrag 

Bidragstillägg för skolskjuts, olika bidrag för under och på åsen, olika bidrag 
för inom och utanför tättbebyggt område tas bort. Vi lägger inte några enskilda 
väghållare i högre trafikklass än enligt trafikverkets klassificering. 
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3 Särskilt driftsbidrag (enligt Trafikverkets 
nomenklatur) 

Särskilt driftsbidrag till asfaltering, bärighetshöjande åtgärder, avvattning och 
liknande ska godkännas av och genomföras av kommunen efter särskild 
prövning i varje fall. 
För vägar med statligt bidrag prövas och beslutas åtgärden av Trafikverket. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för skolskjutstrafiken och allvarliga 
anmärkningar på lekredskap har prioritet. Åtgärderna begränsas av den budget 
som kommunen årligen anslagit för verksamheten. 
För vägar som kan få statligt bidrag ges kommunalt bidrag endast om statligt 
bidrag erhållits. Kommunen ger bidrag på mellanskillnaden så föreningen själv 
betalar 15 % av godkänd kostnad efter att Trafikverket godkänt arbetet och 
betalat ut statligt bidrag. Normalt betalas kommunalt bidrag ut året efter 
arbetets utförande. 
För vägar som inte kan få statligt bidrag ska särskild ansökan lämnas in till 
kommunen senast den 30 april året innan åtgärden avses utföras. Ansökan ska 
godkännas av kommunen som därefter normalt genomför åtgärden 
nästkommande år. Kommunen fakturerar väghållaren 15 % av kostnaden när 
arbetet är utfört. 
I enlighet med Trafikverkets regler har endast enskilda vägar i trafikklass hög, 
möjlighet att få beläggningsbidrag för nytt slitlager. Enskilda vägar i trafikklass 
låg och mellan får själva bekosta eventuella sådana beläggningsåtgärder. 
 
 
 
För ombyggnader och upprustningar av gång- och cykelvägar, lekplatser med flera åtgärder 
ska särskild ansökan lämnas in till kommunen senast den 30 april året innan 
åtgärden avses utföras. Ansökan ska godkännas av kommunen som därefter 
normalt genomför åtgärden nästkommande år. Kommunen fakturerar 
väghållaren 15 % av kostnaden när arbetet är utfört. 
 
Ängelholms kommun prioriterar normalt ansökningar enligt följande. 
 

1. Vägar som får statligt bidrag 
 

2. Lekplatser med allvarliga brister samt vägar med skolskjuts 
 

3. Cykelvägar 
 

4. Övriga enskilda vägar 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


