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Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden 
Kontorets förslag är att nämnden beslutar att utredningen om kommunalt stöd till enskilda vägar ska 
anses färdigställd. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att återinrätta ett kommunalt stöd till 
statsbidragsberättigade enskilda vägar. En utredning har nu genomförts. Utredningen redogör för vilka 
juridiska möjligheter kommunen har att ge stöd till enskilda vägar, hur det kommunala stödet ser ut runt 
om i landet samt hur det statliga stödet är uppbyggt. Utredningen beskriver också vad ett eventuellt 
återinrättande av stöd till enskilda vägar skulle kunna kosta samt vad kommunen bör tänka på om stödet 
återinförs. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-29 

Utredning, Kommunalt stöd till enskild väghållning 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ett beslut om att utredningen anses färdigställd medför inga ekonomiska konsekvenser. Däremot skulle 
ett eventuellt beslut om återinrättande av stöd till enskilda vägar i enlighet med utredningens förslag 
uppskattningsvis innebära en total kostnad för kommunen om ca 2 635 000 kr. Av dessa avser: 

• 1 200 000 kr bidrag till enskilda vägar (30 % av den statligt godkända årliga driftskostnaden) 
• 585 000 kr bidrag till Oaxens färjeled (15 % av den statligt godkända årliga driftskostnaden) 
• 850 000 kr administrativa kostnader (personalkostnader) 
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Uppdraget 
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att genomföra en utredning gällande kommunalt stöd till enskilda 
vägar. Utredningens förutsättningar och ramar framgår av uppdragsbeskrivningen i Mål och budget. Där 
anges följande. 

”Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att återinrätta ett kommunalt stöd till 
enskilda vägar. Södertälje har utöver det allmänna vägnätet en relativt stor andel enskilda vägar som ägs 
och underhålls av olika vägsamfälligheter. Detta är vägar som i många fall även nyttjas för samhällstrafik, 
till exempel skolskjutsar, hemtjänst och renhållning. Ett eventuellt återinfört kommunalt stöd bör samordnas 
med Trafikverkets regelverk och stöd för enskilda vägar.” 
Mål och Budget 2019–2021, s. 31 

”Tekniska nämnden ska färdigställa uppdraget för kommunalt stöd till statsbidragsberättigade enskilda 
vägar.” 
Mål och Budget 2020–2022, s. 31 

Det som ska utredas är således förutsättningarna för att återinrätta ett kommunalt stöd till statsbidrags-
berättigade enskilda vägar. Utredningen kommer därför redogöra för vilka lagliga möjligheter kommunen 
har att ge stöd till enskilda vägar samt om kommunen har några sådana skyldigheter. Utredningen kommer 
också kartlägga hur det kommunala stödet ser ut runt om i landet, hur det statliga stödet är uppbyggt, vad ett 
eventuellt återinrättande av stöd till enskilda vägar skulle kunna kosta samt vad kommunen bör tänka på om 
stödet återinförs. 

  



Utredning | 2019-09-20 | Kommunalt stöd till enskild väghållning | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 3 av 11 

 

Kommunalt stöd till enskilda vägar 
Allmänt 

En enskild väg är en väg som inte är allmän väg eller kommunal gata. Det är normalt staten som är väg-
hållare för allmänna vägar och kommunen för en kommunal gata. Väghållaren är den som ansvarar för och 
ska bekosta byggande, drift och underhåll av vägen. Det är också väghållaren som bär det juridiska ansvaret 
om det skulle inträffa en olycka till följd av bristande drift eller underhåll. 

Ansvaret för enskilda vägar ligger på fastighetsägarna eller sammanslutningar av dessa, t.ex. samfällighets-
hetsföreningar. Om en kommun äger marken kan kommunen som varje annan fastighetsägare ha ett ansvar 
för en enskild väg som är till nytta för fastigheten. Ansvaret kan vara direkt eller indirekt. Det indirekta 
ansvaret kan utövas t.ex. genom en samfällighetsförening. I övrigt har kommunen inga skyldigheter att sköta 
eller bidra till väghållningen för enskilda vägar. 

Staten lämnar under vissa förutsättningar bidrag till enskilda vägar enligt förordningen (1989:891) om 
statsbidrag till enskild väghållning. En närmare redogörelse för det statliga bidraget följer i nästa avsnitt. 

Laglighet och skäl för kommunalt stöd 

Trots att det inte föreligger någon skyldighet lämnar många kommuner frivilligt stöd till enskilda vägar 
i kommunen. Det kan röra sig om ett ekonomiskt bidrag eller att kommunen ombesörjer drift av vägen. 
Kommunallagen lägger inga hinder i vägen för kommunen att överta enskild väghållning eller att lämna 
bidrag till sådan väghållning så länge den enskilda vägen har ett allmänintresse. Det framgår både av 
förarbeten till kommunallagstiftningen och etablerad rättspraxis. Tillräckligt allmänt intresse kan dock 
knappast anses föreligga om det t.ex. gäller en utfartsväg som bara betjänar en eller ett par fastigheter. 

Det kan finnas flera skäl till att kommuner lämnar stöd till enskilda vägar. Det kan röra sig om vägföreningar 
som fungerat dåligt. Kommunen kanske vill förbättra standarden på vägarna inom ett visst område. Det kan 
också vara så att kommunen har en historia eller tradition av att lämna bidrag till enskilda vägar. Men den 
vanligaste orsaken är troligtvis att kommunen vill ta bort orättvisor som man tycker finns mellan bebyggelse-
områden där kommunen enligt lag måste sköta väghållningen och bebyggelseområden där sådan skyldighet 
inte finns. 

Det kommunala stödet bland landets kommuner 

I en enkätundersökning som sammanställdes 2017 granskade 
Riksförbundet enskilda vägar, REV, kommunernas bidrag till 
enskilda vägar. Enkäten skickades ut till landets alla 290 
kommuner. Av de 161 kommuner som svarade på enkäten 
fördelade sig svaren enligt följande. 

• 125 kommuner ger någon typ av stöd 
− 3 kommuner ger investeringsbidrag 
− 61 kommuner ger driftsbidrag 
− 61 kommuner ger både driftsbidrag 

och investeringsbidrag 
• 36 kommuner ger inget stöd alls 

30 av de 122 kommuner som ger driftsbidrag gör det endast till statsbidragsberättigade vägar. 
24 av de 64 kommuner som ger investeringsbidrag gör det endast till statsbidragsberättigade vägar. 
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I Stockholms län saknas svar från 
2 kommuner. I 1 av kommunerna 
finns inga enskilda vägar. Av 
återstående 23 kommuner är det 
6 kommuner som ger någon typ 
av stöd till enskilda vägar och 16 
kommuner som inte ger något 
stöd alls. 

 

 

 

 

Kommun 

 

Stöd till enskild väghållning? 

Stockholm Nej 
Huddinge ? 
Nacka Ja, 14,50 kr/m 
Södertälje Nej 
Botkyrka Nej 
Haninge Nej 
Solna Nej 
Järfälla Ja, kommunen förvaltar många enskilda vägar sedan 1960-talet 
Sollentuna Nej 
Täby Nej 
Norrtälje Ja, anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar på landsbygden (21 miljoner på 3 år) 
Lidingö Nej 
Tyresö Ja, 700 kr till permanentboendes vägavgift 
Sigtuna ? 
Upplands Väsby Nej 
Österåker Nej 
Sundbyberg Nej, har inga enskilda vägar i kommunen 
Värmdö Nej 
Danderyd Nej 
Vallentuna Nej 
Nynäshamn Nej 
Ekerö Nej 
Upplands-Bro Ja, driftsbidrag 1 111 kr/km, investeringsbidrag 10 % av kostnaden som TRV beslutat 
Salem Nej 
Vaxholm Nej 
Nykvarn Ja, vägar med buss i linjetrafik kan söka driftsbidrag (2019 betalades totalt 120 000 kr ut) 
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Statligt bidrag till enskilda vägar 
Som nämnts ovan lämnar staten under vissa förutsättningar bidrag till enskilda vägar enligt förordningen 
(1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning. Med undantag för bidrag till förrättningskostnader finns 
fyra typer av bidrag som Trafikverket betalar ut: 

• årligt driftsbidrag, 
• särskilt driftsbidrag, 
• bidrag till byggande 
• och driftsbidrag för färjeled. 

Eftersom det tidigare stödet till enskilda vägar i Södertälje kommun varit knutet till det årliga driftsbidraget 
kommer i det följande endast kort redogöras för den bidragstypen. Syftet med redogörelsen är att tydliggöra 
följden av att knyta det kommunala stödet till statsbidragsberättigade vägar, dvs. förtydliga vilka vägar som i 
så fall skulle få kommunalt stöd och vilka som skulle bli utan. Ytterligare ett syfte är att ge en helhetsbild av 
hur stort det totala stödet (dvs. både statligt och kommunalt) skulle bli vid ett eventuellt återinförande av de 
tidigare gällande reglerna för stöd i Södertälje kommun. 

Årligt driftsbidrag 

Årligt driftsbidrag avser barmarksunderhåll och vinterväghållning. Barmarksunderhållet omfattar bland annat 
grusning, dammbindning, hyvling, sladdning, dikesrensning och beläggningsunderhåll. Vinterväghållningen 
omfattar bland annat kantmarkering, plogning och halkbekämpning. Andra underhållsåtgärder, t.ex. byte av 
större vägtrummor, vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd m.m. omfattas inte av det årliga drifts-
bidraget. Sådana åtgärder kan i stället under vissa förutsättningar erhålla sådant särskilt driftsbidrag som 
nämnts ovan. 

För att en enskild väg ska kunna få årligt driftsbidrag måste den i regel vara cirka 1 kilometer lång eller 
längre. Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation eller genom en överenskommelse 
som godkänts av Trafikverket. För att bidraget ska betalas ut måste väghållaren göra en ansökan. Bidraget 
betalas ut i efterskott varje kalenderår och Trafikverket omprövar bidragsförutsättningarna vart femte år. Om 
underhållet är eftersatt eller om vägen stängs av utan tillstånd betalas inte bidraget ut förrän bristerna har 
åtgärdats. 

Bidraget beräknas enligt följande. Trafikverket bestämmer först sökandens driftskostnader med utgångs-
punkt i en à-prislista med driftskostnader som är gemensamma för hela landet, vägens trafikklass (trafik-
mängd) och slitlager samt vilken klimatzon vägen ligger i. Driftskostnaderna multipliceras sedan med en 
procentsats som varierar mellan 30-80 % beroende på vilken vägkategori vägen tillhör. 

Kategori A – Väg för fast boende inom landsbygdsområde 
- utfart 
- vägslinga 

60 % 

Kategori B – Väg för fast boende inom bebyggelseområde där vägen fungerar som 
uppsamlingsväg eller utfartsväg 

30 % 

Kategori C – Väg för genomfart för andra än dem som bor utmed eller har del i vägen 80 % 
Kategori D – Väg för det rörliga friluftslivet 60 % 
Kategori E – Väg för normalt minst 25 fritidshus 30 % 
Kategori F – Väg för näringslivet 60 % 
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Bilden visar alla enskilda vägar i Södertälje kommun med 
statligt bidrag. Källa: Nationell vägdatabas (NVDB). 
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Tidigare bidragsregler i Södertälje kommun 
Sedan 1992 har Södertälje kommun inte gett något stöd till enskilda vägar. Dessförinnan gav kommunen ett 
ekonomiskt bidrag enligt följande regler. 

• Kommunalt bidrag utgår till vägförening eller vägsamfällighet som erhåller statsbidrag 
till drift av väg enligt förordningen om statsbidrag till enskild väghållning. 

• Driftsbidraget utgår som årligt driftsbidrag och avser kostnaden för barmarksunderhåll 
och vinterväghållning. 

• Driftsbidraget utgår med 30 % av den av staten godkända statsbidragsberättigade 
årliga driftskostnaden för barmarksunderhåll och vinterväghållning. 

• Driftsbidrag för färjetrafik till Oaxen utgår med 15 % av den av staten godkända 
statsbidragsberättigade årliga driftskostnaden. 

• Driftsbidraget utbetalas under andra kvartalet varje år och grundas på föregående års, 
av Vägverket godkänd statsbidragsberättigad kostnad, för respektive väg. 

  



Utredning | 2019-09-20 | Kommunalt stöd till enskild väghållning | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret 8 av 11 

 

Återinförande av bidrag till enskilda vägar 
Kostnadsuppskattning 

Det går att preliminärt beräkna hur stor bidragskostnaden skulle bli om kommunen återinförde de tidigare 
gällande reglerna för bidrag till enskilda vägar. Trafikverket gör varje år en sammanställning över enskilda 
vägar med statligt årligt driftsbidrag. År 2019 fastställdes den totala årliga driftskostnaden för alla enskilda 
vägar i Södertälje kommun med statsbidrag till 4 291 273 kr. Av den summan faller 244 952 kr bort eftersom 
det avser driftskostnad för enskilda vägar där bidraget betalas ut till Södertälje kommun. Det beror på att 
kommunen i egenskap av huvudsaklig markägare är väghållare för de vägarna. Av den återstående summan 
sätts ytterligare 137 766 kr åt sidan eftersom det avser enskilda vägar med statligt årligt driftsbidrag om 
80 %. Därmed återstår 3 908 555 kr. 

3 908 555 kr ∙ 30 % + 137 766 ∙ 20 % ≈ 1 172 567 kr + 27 553 kr = 1 200 120 kr 

Om Södertälje kommun gav bidrag med 30 % av den av staten godkända statsbidragsberättigade årliga 
driftskostnaden för barmarksunderhåll och vinterväghållning skulle det således innebära att kommunens 
årliga bidragskostnad uppgick till ca 1,2 miljoner kr. 

För år 2020 har Trafikverket beslutat att färjeleder kan få driftsbidrag med maximalt 80 % av den fastställda 
årliga driftskostnaden. År 2019 fastställde Trafikverket den årliga driftskostnaden för färjetrafik till Oaxen till 
4 525 800 kr. Den uppskattade intäkten från färjeavgifter var 622 000 kr. Det årliga driftsbidrag som Trafik-
verket betalade ut var 3 291 658 kr. Om de tidigare reglerna om kommunalt driftsbidrag med 15 % av den 
av staten godkända årliga driftskostnaden återinfördes skulle det, baserat på tidigare siffror, innebära att 
kommunens årliga bidragskostnad uppgick till 585 570 kr. 

(4 525 800 kr – 622 000 kr) ∙ 15 % = 3 903 800 kr ∙ 15 % = 585 570 kr 

Utöver ovannämnda kostnader tillkommer kostnader för att administrera utbetalning av bidraget samt 
kontroll att bidraget nyttjas i tillbörlig ordning och att drift och underhåll sköts som det ska. Det som avses 
är bl.a. personalkostnader. För att utföra dessa arbetsuppgifter krävs sannolikt en heltidsanställd med gatu-
kompetens som har tillgång till egen bil i arbetet. Kostnaden för detta är uppskattningsvis ca 850 000 kr per 
år vilket inkluderar lön, arbetsgivaravgift och sociala avgifter samt kostnad för bil. 

Således skulle den totala kostnaden för Södertälje kommun bli ca 2,6 milj. vid ett återinförande av de i 
kommunen tidigare gällande reglerna. 

För- och nackdelar med stöd endast till statsbidragsberättigade enskilda vägar 

Det framgår av uppdragsbeskrivningen att det som ska utredas är förutsättningarna för att återinrätta ett 
kommunalt stöd till statsbidragsberättigade enskilda vägar. Det kan trots det vara meningsfullt att gå igenom 
för- och nackdelarna med att begränsa det kommunala stödet till statsbidragsberättigade enskilda vägar. 

Som nämnts ovan är det inte alla enskilda vägar som kan få statligt bidrag. För att en väg ska kunna få årligt 
driftsbidrag krävs t.ex. i regel att den är cirka 1 kilometer lång eller längre. Nackdelen med att begränsa det 
kommunala stödet till endast statsbidragsberättigade enskilda vägar är naturligtvis att det kan upplevas 
orättvist att de vägar som inte får statligt bidrag, t.ex. för att de inte uppfyller kravet på väglängd, inte heller 
kommer att kunna få kommunalt bidrag. 

Å andra sidan finns flera fördelar med att begränsa stödet till statsbidragsberättigade enskilda vägar. Trafik-
verkets sätt att beräkna den årliga driftskostnaden framstår som gediget. Med andra ord kan kommunen 
känna sig trygg i att bidraget sannolikt kommer att täcka 30 % av den enskilda vägens faktiska årliga 
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driftskostnader. Det blir också en relativt enkel process att beräkna bidraget eftersom Trafikverket varje år 
sammanställer de uppgifter som kommunen behöver för att kunna göra beräkningen. Det innebär att det blir 
en administrativt mindre betungande och kostsam process. Det bör i det här sammanhanget dock nämnas 
att det finns en del enskilda vägar upptagna i Trafikverkets sammanställning som går över kommungränsen. 
Där behöver kommunen fastställa hur stor del av vägens statligt fastställda årliga driftskostnad som avser 
område innanför kommungränsen. Som exempel kan nämnas vägnummer 10007 (1-3) som enligt Trafik-
verkets sammanställning har en sammanlagd längd av drygt 4,2 kilometer. Av dessa ligger dock endast 
ca 1,3 kilometer innanför kommungränsen. 

Ytterligare en fördel är, som nämnts ovan, att Trafikverket kräver att väghållaren håller vägen öppen och 
sköter underhållet för att det statliga bidraget ska betalas ut. Med andra ord får kommunen en viss garanti för 
att drift och underhåll sköts även utan att själv behöva utföra kontroll. Kommunen får också en viss garanti 
för att vägen hålls öppen för allmän trafik. En enskild väghållare har nämligen normalt ingen skyldighet att 
tillåta allmän trafik på vägen och kan stänga av vägen för obehörig trafik om den så önskar. 

Bidrag enligt de tidigare reglerna kontra andra bidragsmodeller 

Utöver att ett eventuellt återinfört bidrag ska ges till statsbidragsberättigade enskilda vägar finns inga direkta 
anvisningar i uppdragsbeskrivningen om vilken typ av statligt bidrag det kommunala stödet ska samordnas 
med eller hur stort bidraget ska vara. Eftersom det talas om ett ”återinförande” ligger det visserligen nära till 
hands att tolka det som ett återinförande av de tidigare gällande reglerna i Södertälje kommun. Det är dock 
inte nödvändigtvis vad som efterfrågas och därför berörs nedan kort några andra alternativ som hade kunnat 
vara aktuella. 

Vad inledningsvis gäller bidragets storlek kan följande sägas. Det statliga bidraget till enskilda vägar utgjorde 
länge 70 % av drift- och underhållskostnaden. Det är möjligt att så var fallet när de i Södertälje kommun 
tidigare gällande reglerna infördes. Syftet med ett kommunalt bidrag om 30 % kan således ha varit att de 
enskilda vägarna ska få full täckning för sina driftskostnader. Det syftet uppnås inte om likadana regler införs 
idag eftersom det statliga årliga driftsbidraget till enskilda vägar i de flesta fall numera uppgår till 60 % av 
driftskostnaden. I några fall rör det sig om 30 % eller 80 % av driftskostnaden. Gissningsvis gäller detta även 
färjeleder där det statliga driftsbidraget numera endast utgår med maximalt 80 % av den fastställda årliga 
driftskostnaden. 

Av uppdragsbeskrivningen framgår inte tydligt om kommunalt bidrag ska utgå till enskilda vägar med årligt 
driftsbidrag från staten eller om det är någon av de andra bidragstyperna som avses. Det skulle kunna vara 
så att avsikten är att det kommunala bidraget också ska utgå till särskilda underhållsåtgärder eller byggande 
av väg. Om så är fallet behöver uppgifter samlas in om hur mycket Trafikverket betalar ut i särskilt drifts-
bidrag och bidrag till byggande. De uppgifterna får sedan ligga till grund för en preliminär beräkning av 
kommunens kostnader. 

Av uppdragsbeskrivningen framgår att ett eventuellt återinfört kommunalt stöd bör samordnas med Trafik-
verkets regelverk och stöd för enskilda vägar. Det kan trots det finnas anledning att nämna några andra 
typer av kommunala bidragsmodeller, om inte annat för att jämföra för- och nackdelar. 

Det kan röra sig om en annan typ av ekonomiskt bidrag som inte är knutet till det statliga stödet, t.ex. ett 
pris per meter väg eller ett fast årsbidrag till boende längs enskilda vägar. Fördelen med denna lösning är att 
kommunen kan välja att inkludera alla enskilda vägar så länge de har ett allmänintresse, vilket kan upplevas 
som mer rättvist. Det finns dock flera nackdelar jämfört med modellen att koppla det kommunala bidraget till 
det statliga. Dels blir det svårt att avgöra hur mycket av väghållarens faktiska driftskostnader som ersätts. 
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Det kan också bli administrativt betungande och kostsamt att beräkna bidraget. Vidare blir det i flera fall upp 
till kommunen att ensam kontrollera att underhållet inte eftersätts och att vägen hålls öppen för allmän trafik. 

En annan modell är att kommunen tar över förvaltningen av några eller alla enskilda vägar. En fördel med 
det är att kommunen kan få ner kostnaderna samt öka effektiviteten genom samordning med kommunens 
egna drift och underhåll av de kommunala vägarna och gatorna. Nackdelen är dock att det kan bli gräns-
dragningsproblem och i vissa fall svårt att avgöra hur mycket av förvaltningen kommunen faktiskt har tagit 
över. Vidare leder den här typen av lösning inte sällan till att den egentliga väghållaren, t.ex. en samfällig-
hetsförening, ”somnar in”. Om kommunen någon gång i framtiden vill frånsäga sig ansvaret kan det då bli 
svårt och ta tid att ”väcka liv” i föreningen igen. En annan stor nackdel med den här typen av lösning är att 
det är oklart vem som bär det juridiska ansvaret om en olycka skulle inträffa till följd av bristande drift eller 
underhåll. Troligtvis ligger det kvar hos väghållaren även om kommunen har åtagit sig att ombesörja drift och 
underhåll av vägen. 

Att tänka på vid ett eventuellt återinförande av tidigare regler 

Om de tidigare reglerna återinförs i Södertälje bör det tydliggöras att bidrag endast betalas ut för del av en 
enskild väg som befinner sig innanför kommungränsen. Det bör också tydliggöras att en enskild väg som får 
statligt bidrag med mer än 70 % av sin driftskostnad endast kan få kommunalt bidrag upp till och med 100 % 
av den fastställda driftskostnaden. Vidare bör anges att bidraget inte betalas ut om underhållet är eftersatt 
eller om vägen stängs av utan kommunens tillstånd. Det bör också framgå om tanken är att bidraget ska 
delas ut automatiskt eller om det krävs att väghållaren aktivt ansöker om bidrag för att det ska betalas ut. 

En av de viktigaste sakerna att tänka på är att kommunen fortfarande behöver göra en bedömning av om 
vägen har ett allmänintresse. Staten kan nämligen lämna bidrag även till vägar som saknar allmänintresse. 
Som exempel kan nämnas att en utfartsväg till en enda fastighet med permanentboende kan få statligt 
bidrag om vägen är 1 kilometer lång eller längre. Frågan är dock om en sådan väg kan anses ha ett sådant 
allmänintresse som krävs för att kommunen ska kunna lämna bidrag till den. 

Förslag till regler vid ett eventuellt återinförande 

Vid ett eventuellt återinförande bör de tidigare reglerna modifieras i enlighet med vad som sagts ovan. 

• Kommunalt bidrag utgår till väghållare för enskild väg som erhåller statsbidrag till drift av väg 
enligt förordningen om statsbidrag till enskild väghållning. 

• Driftsbidraget utgår som årligt driftsbidrag och avser kostnaden för barmarksunderhåll och 
vinterväghållning för den eller de delar av vägen som befinner sig innanför kommungränsen. 

• Driftsbidraget utgår med 30 % av den av staten godkända statsbidragsberättigade årliga 
driftskostnaden för barmarksunderhåll och vinterväghållning. Om det årliga driftsbidraget 
från staten överstiger 70 % utgår kommunalt driftsbidrag endast upp till och med 100 % av 
den av staten godkända statsbidragsberättigade årliga driftskostnaden. 

• Driftsbidrag för färjetrafik till Oaxen utgår med 15 % av den av staten godkända 
statsbidragsberättigade årliga driftskostnaden. 

• Driftsbidraget utbetalas efter ansökan från väghållaren under andra kvartalet varje år och 
grundas på föregående års, av Trafikverket godkänd statsbidragsberättigad kostnad, för 
respektive väg. 

• Om underhållet är eftersatt eller om vägen stängs av utan kommunens tillstånd betalas 
bidraget inte ut förrän bristerna har åtgärdats.  
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