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Inledning 
Sveriges vägnät består av allmänna och enskilda vägar. Enskilda vägar är vägar 
som inte stat eller kommun är väghållare för. 
Det enskilda vägnätet är omfattande och mycket betydelsefullt för infrastruk-
turen. I Sverige uppgår det enskilda vägnätet till drygt 44 000 mil. Som en jäm-
förelse kan sägas att det statliga vägnätet är knappt 10 000 mil och det rent 
kommunala vägnätet omfattar drygt 4 000 mil. 
De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till 
exempel vägförening, samfällighetsförening, vägsamfällighet eller ideell före-
ning. I vissa fall kan även en enskild markägare vara väghållare. I denna rapport 
benämns alla organisationsformer som föreningar. 
Staten betalar genom Trafikverket årligen ut driftbidrag till de enskilda vägar 
som uppfyller verkets kriterier1. För de vägar som inte uppfyller kriterierna står 
medlemmarna i föreningen för hela kostnaden av drift och underhåll. 

Syfte 
Syftet med utredningen är främst att ge kommunen en helhetsbild av arbetet med 
enskilda vägar och att tydliggöra ansvaret hos de olika aktörerna men också att 
uppdatera förutsättningarna för arbetet. 

1 Mer information om Trafikverkets kriterier i 1.3.1 
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Del 1 – Bakgrund och fakta 
I samband med kommunsammanslagningen 1971 beslutade kommunfullmäktige
i Älmhults kommun att kommunen skulle ta över drift och underhållsansvaret 
för enskilda vägar med statligt driftbidrag mot att kommunen får det statliga 
bidraget. 
I Älmhults kommun finns idag 131 föreningar med statligt driftbidrag. Den 
totala väglängden för dessa vägar är cirka 54 mil. Det kommunala vägnätet i
Älmhults kommun är som jämförelse cirka 10 mil. 
De enskilda vägarna med statligt driftbidrag är indelade i sex vägrådsområden 
med ett eller två vägråd som ansvarar för respektive område, se bilaga 1. 
Vägrådens uppgift är att vara de kommunala tjänstepersoners förlängda arm mot 
föreningarna. I dagsläget finns nio vägråd i Älmhults kommun. De väljs av för-
eningarnas ordförande vart fjärde år i samband med riksdagsvalet. Varje vägråd 
får en ersättning på 11 000 kr per år av kommunen. Utöver det får de milersätt-
ning och sammanträdesersättning vid möten som kommunen kallar till.   
När det gäller drift och underhåll delas kommunen in i fem arbetsområden, se 
bilaga 2. Anledningen till två olika områdesindelningarna är att underhålls-
arbeten som kantskärning och högröjning sker vart femte år och det därför inte 
går att använda de sex områden som vägråden ansvara för. 
Kommunens, vägrådens och föreningarnas ansvar finns tydliggjort i ett förslag 
till arbetsbeskrivningar för enskilda vägar, se bilaga 3. Arbetsbeskrivningarna är 
i stort ett förtydligande på hur kommunen, vägråden och föreningarna redan idag 
arbetar med enskilda vägar. 

1.1 Begrepp och definitioner 
Vägförening är en äldre typ av förening inom tätbebyggelse och användes i 
huvudsak inom områden med fastställd byggnadsplan. 
Vägsamfällighet inrättades enligt lagen om enskilda vägar fram till 1974 och 
var organet för väghållning av glesbygdsvägar. Befintliga vägsamfälligheter har 
registrerats i fastighetsregistret som gemensamhetsanläggningar. 
Gemensamhetsanläggning bildas genom lantmäteriförrättning med stöd av 
Anläggningslagen och gäller för en anläggning som är gemensam för flera 
fastigheter. Gemensamhetsanläggning ersätter de äldre begreppen för väg-
förening och vägsamfällighet, men kan även avse andra typer av gemensamma 
anläggningar som till exempel VA-ledningar, grönområden och garage. 
Samfällighetsföreningen är organet som förvaltar gemensamhetsanläggningen.  
Ideell förening är en förening utan lantmäteriförrättning. 
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1.2 Lagstiftning 
För att reglera förutsättningarna för att bygga vägar trädde den första lagen om 
enskilda vägar i kraft år 1907. Lagen gällde enbart vägar på landsbygden, men år 
1926 ändrades lagen så att den även omfattade enskilda vägar i städer. I takt med 
att behoven av vägar ökade ställdes också krav på att få bidrag till vägarna. 
Lagstiftningen ändrades återigen år 1939 (EVL 1939:608) då 1907 års lag 
ersattes av en ny. Samtidigt införde man ett gemensamt bidragssystem för bidrag 
till drift och underhåll av enskilda vägar. 1939 års system behölls sedan fram till 
år 1974 då två nya lagar trädde i kraft; Anläggningslagen (SFS 1973:1165) och 
Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1937:1150). Med de nya lagarna 
samlades flera olika typer av anläggningar under en och samma lag. I samband 
med att dessa lagar trädde i kraft fick vägsamfälligheter enligt 1939 års lag om 
enskilda vägar inte längre bildas. Dock kunde vägföreningar fortfarande bildas 
enligt 1939 års lag. 
Vid årsskiftet 1997/98 upphörde lagen om enskilda vägar helt att gälla, vilket i 
praktiken innebar att undantaget för vägföreningar försvann. De vägföreningar 
och vägsamfälligheter som finns idag regleras därmed av Anälggningslagen och 
Lagen om förvaltning av samfälligheter. 
Det inte finns inga lagstiftningar, förordningar eller föreskrifter som berör kom-
munens engagemang i enskild väghållning. Avsaknaden av lagstiftning är en 
möjlighet. Det finns en stor frihet att gå den väg som passar varje kommun bäst. 

1.2.1 Likställighetsprincipen 
Likställighetsprincipen är ett begrepp ur Kommunallagen kap 2, § 3: Kommuner 
och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl 
för något annat. Lag (2019:835). 
För att säkerställa att likställighetsprincipen följs i arbetet med enskilda vägar 
behövs tydliga regler. Risken är annars stor att de vägar med mest aktiva för-
eningar får en större del av underhållet och att likställighetsprincipen i kommu-
nallagen inte följs. 

1.3 Trafikverket 
Trafikverket, som betalar ut det statliga driftbidraget, har krav på att vägen ska 
underhållas för att bidraget ska fortsätta betalas ut. Om underhållet blir för efter-
satt riskerar vägen att förlora sitt statliga driftbidrag. Det är därför viktigt att 
kommunen sköter drift och underhåll på ett tillfredsställande sätt. 
När en väg förlorar sitt statliga driftbidrag slutar kommunen att underhålla vägen 
och ansvaret för vägen övergår helt till föreningen. Vägen riskerar att bli mycket 
eftersatt då föreningarna inte har medel för att ta över underhållet. Kravet som 
finns på att vägar med bidrag ska hållas öppna för allmänheten försvinner om de 
förlorar sina bidrag. Det skulle troligtvis leda till att föreningarna stänker av 
vägarna vilket skulle ha en negativ effekt på landsbygden. 
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1.3.1 Förutsättningar för statsbidrag 
Nedan följer Trafikverkets förutsättningar för att en väg ska få statligt 
driftbidrag: 

• Bidrag lämnas för enskilda vägar som inte är av obetydlig längd (normalt 
minst cirka 1 km) och som tillgodoser ett kommunikationsbehov för de fast 
boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet. Bidrag lämnas också för 
vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som uppsam-
lingsvägar för fritidsbebyggelse.  

• Bidrag lämnas endast för sådana vägar som är ändamålsenliga med hänsyn till 
övriga vägar och om kostnaderna är skäliga med hänsyn till nyttan. 

• Bidrag lämnas inte till vägar inom områden med detaljplan enligt plan- och 
bygglagen (1987:10) där en kommun är väghållare enligt 5 § väglagen 
(1971:948).  

• Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation eller genom 
överenskommelse som godkänts av Trafikverket. 

• Ansvaret för väghållningen förändras inte när statsbidrag beviljats.  

• Vägar till vilka driftbidrag lämnas ska hållas öppna för trafik och underhållas 
väl. 

• Om en väg stängts av för trafik utan Trafikverkets medgivande eller om 
underhållet eftersatts, får Trafikverkets region besluta att beviljat driftbidrag 
inte ska betalas ut. 

• Underhållsbidrag kan lämnas för att rusta upp vägar som inte är i tillfreds-
ställande skick om kostnaden är skälig.  

• Utbetalning av det årliga driftbidraget sker i efterskott för kalenderår. 

1.3.2 Förutsättningar för särskilt driftbidrag 
Trafikverket har möjlighet att bevilja särskilt driftbidrag till vissa underhålls-
och upprustningsåtgärder. 
Bidrag kan lämnas utifrån angelägenhetsgrad och i mån av tillgång på ekono-
miska medel till kostnader för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget. 
Exempel på arbeten som är berättigade till bidrag: 

• Utbyte av vägtrummor med diameter 500 millimeter och större. 

• Förstärkning av vägsträcka med bärlagergrus. 

• Omläggning av vägsträcka. 

• Ombyggnad av vägskäl mot allmän väg inklusive beläggning. 

• Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd. 

• Ombyggnad eller reparation av bro. 

• Beläggningsåtgärder endast till vägar i trafikklass hög. 

Observera följande: 
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• Det går bara att söka bidrag för de väghållare som erhåller årligt driftbidrag. 

• Kostnaden för arbetet bör inte understiga 5 000 kronor (exklusive moms). 

• Väghållaren måste inkomma med ansökan innan beslut om bidrag kan 
lämnas. 

• Trafikverkets region fastställer bidragsunderlaget och beslutar om bidrag. 
Beslutat bidrag betalas ut när arbetet är utfört, godkänt och avstämt mot 
fakturakopia. 

1.3.3 Kontroll av bidragsrätt 
Trafikverket utför vart femte år en kontroll av vägar med statligt driftbidrag. 
Kontrollen syftar till att avgöra om vägen ska ha rätt till bidrag även i fortsätt-
ningen, vanligen fem år framåt. En väg har rätt till bidrag om följande uppfylls: 

• det finns åretruntboende, näringsverksamhet eller aktivt friluftsliv minst 1 km 
från en allmän väg, eller att vägen har väsentlig betydelse som genomfartsväg 

• det finns en väghållare som förvaltar och underhåller vägen. 
Om de kommer fram till att vägen inte längre har rätt till bidrag upphör det 
statliga driftbidraget till vägen. 
Tillsynen omfattar kontroll av: 

• anslutning mot allmän väg 

• grusslitlager och beläggningsslitage 

• diken och kantskärning så att en fungerande avvattning finns 

• rensning av trummor så att in- och utlopp fungerar 

• röjning och rengöring av broar 

• röjning till normalt 2 meter från vägkant och 4,6 meter i höjd. 

1.3.4 Slitageersättning 
En fastighet som inte har någon andel i vägorganisationen kan få använda vägen 
mot en slitageersättning. Bestämmelser om slitageersättning finns bland annat i 
50 § Anläggningslagen (1973:1149) (AL). Fastighetsägaren ska då betala 
slitageersättning med hänsyn till det slitage som uppstår på vägen genom trafik 
till och från fastigheten. Ersättningen täcker bara slitage. Om trafiken till 
fastigheten orsakar skador på vägen, ska fastighetens ägare betala ersättning för 
skadan. 
Sedan den 1 januari 1998 finns en bestämmelse i 48a § AL som innebär att en 
fastighet som har andelstal i en gemensamhetsanläggning som gäller en väg, 
även ska betala slitageersättning för merkostnader. Detta gäller om fastighets-
ägaren använder vägen i väsentligt större omfattning än vad som motsvarar hans 
andelstal för driftskostnaderna. I Älmhults kommun betalas eventuell 
slitageersättning till kommunen. 
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1.4 Lantmäteriet 
Det finns två alternativa former av föreningar, lantmäteriförrättad förening eller 
ideell förening. Finns det en vägförening eller vägsamfällighet som genomgått 
en lantmäteriförrättning kan den uppdateras om det inte skett stora förändringar 
längs vägen. Finns det ingen förrättning gjord finns två alternativ. Antingen 
bildar föreningen en gemensamhetsanläggning och förrättar den eller så kan för-
eningen bilda en ideell förening utan förrättning.  
Det är upp till varje förening att själv avgöra vilken typ av förening de vill vara. 
Det är viktigt att påpeka att väghållaransvaret fortfarande ligger på den enskilda 
föreningen. Kommunen kan inte vara väghållare för enskilda vägar utanför 
detaljplanelagt område. 

1.4.1 Gemensamhetsanläggning 
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och tas hand om av flera 
fastigheter ihop; till exempel vägar, bryggor eller lekplatser. 
En gemensamhetsanläggning redovisas i fastighetsregistret och har en egen 
registerbeteckning. En gemensamhetsanläggning inrättas, ändras eller upphävs i 
en lantmäteriförrättning. I fastighetsregistret redovisas förrättningen som anlägg-
ningsåtgärd. 
En gemensamhetsanläggning bildas genom att fastighetsägare som vill vara med 
och äga och förvalta gemensamhetsanläggningen ansöker om lantmäteri-
förrättning, en så kallad anläggningsförrättning. Även vissa myndigheter kan 
göra en ansökan. 
Anläggningen behöver vara av väsentlig och stadigvarande betydelse för de 
delägande fastigheterna. I praktiken innebär det att de boende ska ha behov av 
samfälligheten, både när den bildas och på längre sikt. Det får inte heller vara 
fråga om ett mer tillfälligt behov eller behov som är mer relaterat till en viss 
fastighetsägares personliga behov än till fastigheten som sådan, eller ett behov 
som kommer att uppstå längre fram i tiden. 
När Lantmäteriet arbetar med ansökningar om lantmäteriförrättning beslutar de 
samtidigt om regler för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, förvalta 
och fördela kostnaderna för anläggningen. Varje deltagande fastighet tilldelas ett 
andelstal. Andelstal bestämmer hur stor del varje fastighet har i en anläggning. 
Den vanligaste metoden för att bestämma andelstal är den så kallade tonkilo-
metoden. Den vikt i ton som fastigheten bedöms belasta vägen med under ett år 
multipliceras med den väglängd i kilometer som nyttjas för resor till och från 
fastigheten. Lantmäteriet har schablonvärden för hur många ton per år som olika 
typer av fastigheter, som till exempel permanentbostad, fritidsbostad, jordbruks-
fastighet med mera, belastar en väg med per år. 
När förrättningen är klar finns ett anläggningsbeslut, som gäller fram till dess att 
anläggningen upphör eller omprövas. 
I en ansökan om lantmäteriförrättning är det bra om så mycket information som 
möjligt anges, till exempel: 

• gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och andra detaljer som 
kan vara av vikt 
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• vilka fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen 

• vilka fastigheter som upplåter mark för gemensamhetsanläggningen 

• inom vilken tid gemensamhetsanläggningen ska vara färdigbyggd. 
En gemensamhetsanläggning kan förvaltas antingen genom delägarförvaltning 
eller i en samfällighetsförening. 
Förvaltning med samfällighetsförening kan vara mer effektivt och rättssäkert då 
det finns många delägare. Det räcker då med att en majoritet av medlemmarna i 
föreningen är överens när de fattar beslut. 
Delägarförvaltning är bra om det är få fastigheter inblandade, och kostnaderna 
för drift och underhåll är låga. Vid delägarförvaltning måste alla delägare vara 
överens när de fattar beslut. Om delägarna inte kan enas kan Lantmäteriet hjälpa 
till genom att hålla ett delägarsammanträde. 

1.4.2 Samfällighetsförening 
Genom att bilda en samfällighetsförening kan, till exempel mark eller en gemen-
samhetsanläggning som ägs av mer än en person, tas hand om på ett effektiv och 
rättssäkert sätt. 
För att kunna bilda en samfällighetsförening behöves först ett objekt att förvalta, 
en gemensamhetsanläggning. Om ett sådant objekt inte finns sedan tidigare 
krävs en lantmäteriförrättning för att objektet ska kunna bildas. En sam-
fällighetsförening kan bildas i samband med lantmäteriförrättningen av gemen-
samhetsanläggningen. 
När det finns ett objekt att förvalta så har varje delägare rätt att när som helst 
begära att en samfällighetsförening ska bildas. Det görs genom en ansökan till 
Lantmäteriet. När en sådan begäran framställs till Lantmäteriet ska en förening 
alltid bildas. 
Ett objekt som idag förvaltas via delägarförvaltning kan ansöka om att istället 
förvaltas genom en samfällighetsförening. 
Bildandet av en samfällighetsförening sker vid ett sammanträde. Till mötet 
kallas alla ägare av de fastigheter som har andelar i gemensamhetsanläggningen. 
I en samfällighetsförening har de medverkande fastighetsägarna ansvar över 
drift och underhåll av det som ägs tillsammans. Samfällighetsföreningen väljer 
själva hur de vill förvalta sin samfällighet, Lantmäteriet har ingen roll i detta. 
Information om till exempel uppgiftsändring, stadgeändring, namnbyte och 
registerutdrag finns i Samfällighetsföreningsregistret - SFR. 

1.4.3 Uppdatering av befintlig samfällighetsförening 
Gemensamhetsanläggningen kan behöva ändras ibland, till exempel: 

• om en gammal gemensamhetsanläggning är inaktuell gällande delägarkretsen  

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/uppgifter-i-samfallighetsforeningsregistret-sfr/
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• om en del av en väg inte längre ska ingå i gemensamhetsanläggningen, eller 
att vägen ska utökas till ett bostadsområde med fler fastigheter 

• andelstalen behöver uppdateras 

• gemensamhetsanläggningen används inte längre och behöver tas bort. 
För att endast ändra andelstalen i en gemensamhetsanläggning finns specifika 
regler. I övriga fall när det handlar om ändring (omprövning) av en gemensam-
hetsanläggning så gäller samma regler som när en gemensamhetsanläggning ska 
bildas. 
Till skillnad från en lantmäteriförrättning för att bilda en gemensamhets-
anläggning, så har ägaren till en fastighet som har upplåtit mark från sin 
fastighet rätt att ansöka om omprövning av de delar av förrättningen som berör 
sin fastighet. 
Efter beslut på föreningsstämma har en samfällighetsförening rätt att ansöka om 
omprövning av en gemensamhetsanläggning som föreningen förvaltar. 
När Lantmäteriet är klara med handläggningen fattas ett anläggningsbeslut som 
gäller fram till dess att anläggningen upphör eller omprövas igen. 

1.4.4 Kostnad för lantmäteriförrättning 
En ansökan om ändring av en befintlig, eller bildande av en ny, gemensamhets-
anläggning medför en kostnad som är svår att uppskatta på förhand. Kostnaden 
beror på hur mycket arbete som krävs av Lantmäteriets handläggare, vilket i sin 
tur beror på: 

• Om det finns stöd i detaljplan för åtgärden eller om möjligheten måste 
utredas. 

• Om det finns befintliga schablontal som lantmätaren kan använda sig av. 

• Om det finns några äldre beslut som måste omprövas och hur stort behov av 
tolkning de ger upphov till. 

• Hur många fastigheter som berörs, och om det på förhand är klart eller måste 
utredas. Många inblandade fastighetsägare kan innebära flera sammanträden 
som i sin tur kräver bokning av lokaler och kungörelser. 

• Om fastighetsägarna är överens eller inte. Har fastighetsägarna olika 
yrkanden eller synpunkter så leder det ofta till fler samtal. 

• Om mark som behöver tas i anspråk behöver värderas så kanske en värde-
ringsman behövs tas in för bedömning, till exempel om en väg behöver 
flyttas. 
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1.5 Riksförbundet Enskilda vägar (REV) 
REV är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige. Alla 
vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar som har ett 
väghållaransvar kan bli medlemmar hos REV. Föreningen behöver inte vara 
lantmäteriförrättad utan kan vara helt ideell. Idag är har organisationen drygt 
12 800 medlemsföreningar. 
REV har till uppgift att: 

• Förenkla engagerade enskilda väghållares vardag och tillvarata deras 
intressen. 

• Bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige. 

• Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker, myndigheter och 
organisationer. 

Medlemsavgiften är 900 kr/år i fast avgift plus 65 kr/påbörjad km väg (upp till 
40 km väg, därutöver 35 kr/km). För det priset ingår följande: 

• Försäkring hos Länsförsäkringar Stockholm. 

• Rådgivning inom lantmäteri, vägteknik och juridik. 

• Svar på krångliga styrelsefrågor rörande väghållarnas dagliga arbete. 

• Medlemstidningen REV Bulletinen (4 nummer per år). 

• Månadsbrev som mejlas varje månad. 

• Information och avtalsmallar via hemsidan. 

Kommuner kan inte vara medlem i REV. I dagsläget är ingen av föreningarna i 
kommunen medlem. Det är föreningarna själva som avgör om de vill vara med 
och föreningar som väljer att vara med bekostar medlemskapet själva. 
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Del 2 – Omvärldsanalys 
I Sverige finns 290 kommuner och nästan lika många sätt att hantera enskilda 
vägar. Då det inte finns några gemensamma riktlinjer för hur kommuner bör 
hantera enskilda vägar finns det stora skillnader. 
Flera kommuner i Sverige har valt att sköta de enskilda vägarna och således 
svara för kostnaderna för drift och underhåll. Ofta fattades besluten i samband 
med kommunsammanslagningarna på 1960- och 70-talen. Besluten motiverades 
med att de olika kommunernas regler var lättast att ersätta med en sådan bestäm-
melse. Vid denna tid täckte det statliga driftbidraget kostnaden för skötseln av 
enskilda vägar relativt väl, och därför var beslutet enkelt. 
Några kommuner anser sig ha brustit i tydlighet när väghållningen togs över. Det 
var aldrig en kommunal skyldighet men efter 50 år ser invånarna den kom-
munala skötseln som en självklarhet. Älmhults kommun är en av dessa. 
SKR gjorde 2007 en utredning om kommuners engagemang i enskilda vägar 
(Här slutar allmän väg, 2007).  Den visar att: 

• 13 procent av kommunerna ger inga bidrag alls och utför inga arbeten på 
enskilda vägar. 

• 68 procent av kommunerna ger bidrag till enskilda vägar med statligt drift-
bidrag, ofta en procentuell andel av den driftskostnad som Trafikverket räknat 
fram. 

• 29 procent av kommunerna sköter enskilda vägar. 

• 55 procent av kommunerna delar ut bidrag till vägar utan statligt driftbidrag. 
I några kommuner har man upphört med de tidigare bidragen eller 
skötselhjälpen. Motiven har ofta varit ekonomiska. Förvaltningarna har fått i 
uppgift att granska sina egentliga skyldigheter och att skära ner på allt som inte 
innefattas. Då det inte finns någon kommunal lagstadgad skyldighet att ge bidrag 
till enskilda vägar har bidraget minskats eller tagits bort helt. 
SKR:s rapport visar också att rättvisefrågan för de flesta kommuner är det 
viktigaste motivet till kommunalt bidrag för enskilda vägar. De som bor vid 
dessa vägar ska få samma service som de som bor vid de allmänna vägarna. 
Alternativet att varken ge bidrag eller sköta enskilda vägar är för flera 
kommuner helt uteslutet. 

2.1 Närliggande kommuner 
Ljungby, Växjö, Markaryd och Osby kommuner jobbar på samma sätt när det 
kommer till bidrag till enskilda vägar med statligt driftbidrag. De tillhör det 68 
procent som ger bidrag till enskilda vägar som grundar sig på Trafikverkets 
utbetalningar. 
Tingsryds kommun arbetar på ett liknande sätt som Älmhult när det gäller 
enskilda vägar. Den kommunala driften vid barmark består av väghyvling, 
grusning, högröjning, asfaltslagning, kantskärning, slaghackning samt underhåll 
av vägtrummor och mötesplatser. Vinterväghållningen utförs av ett fyrtital 
kontrakterade entreprenörer. 
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Del 3 – Ekonomi 
Enskilda vägar med statligt driftbidrag delas in i sex vägkategorier från A till F. 
Hur många procent av det uppskattade kostnaderna för underhåll som fås i 
bidraget beror på vilken vägkategori en väg har. Bilderna nedan visar 
Trafikverkets indelning i vägkategorier. Den resterande kostnaden för drift och 
underhåll av vägen utförs och bekostas av Älmhults kommunen.  
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3.1 Drift 
Nedan följer en redovisning av Trafikverkets beräknade driftskostnader för
enskilda vägra med statligt driftbidrag i Älmhults kommun år 2022.  
Av Trafikverket beräknad kostnad för enskilda vägar: 10 701 985 kr 
Trafikverkets bidrag ((60–80%) genomsnitt 63%):  6 692 341 kr 
Mellanskillnad som belastar Älmhults kommun:  4 009 644 kr 
Under perioden 2016 till 2021 har kommunen budgeterat cirka 1 000 000 kr per 
år för drift och driftsinvesteringar av enskilda vägar men spenderat betydligt mer
än så. År 2019–2020 spenderades cirka 2 500 000 kr per år, 400 000 kr av dessa 
var driftsinvesteringar. 
Under 2021 beslutade regeringen att tilldela mer pengar till Trafikverket för 
underhåll av enskilda vägar. Detta gjorde att kommunen fick ett ökat bidrag av 
Trafikverket för år 2022 på cirka en miljon.  
Under 2022 var kommunens budget för enskilda vägar 1 700 000 kr. Den ökade 
budgeten i kombination med det ökade bidraget ledde till att resultatet för år 
2022 blev 1 200 000 kr, det vill säga 500 000 under budget. 
Kommunens budget för enskilda vägar för år 2023 är 990 000 kr 
Om Älmhults kommun skulle sluta sköta driften av enskilda vägar och istället 
betala ut bidrag som många andra kommuner gör skulle kostnaden öka med 
cirka 2 miljoner kr per år från 2 till 4 miljoner kr per år. Många av de boende på 
landsbygden skulle dessutom se detta som negativt då de skulle tvingas ta en 
större ansvar för vägarna. Föreningarna skulle få mer att göra och det är redan 
idag svårt att hitta personer som är villiga att engagera sig. 
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3.2 Investering 
I genomsnitt investeras cirka 400 000 kr per år. Investeringar på enskilda vägar 
genererar inga kapitaltjänstkostnader då de räknas som särskild drift och belastar 
driftkostnaden. Den vanligaste investeringen som utförs på enskilda vägar är 
byte av trummor. För alla investeringar ansöker kommunen om särskilda 
driftbidrag hos Trafikverket. Det går att få bidrag på upp till 70 procent av 
kostnaden. I stort sett all kommunens ansökningar har historiskt sett beviljats 
detta bidrag men Trafikverket flaggar nu för att de fått en betydligt minskad 
budget för år 2023, vilket kan leda till avslag i högre utsträckning. 

3.2.1 Broar 
I Älmhults kommunen finns 30 broar på enskilda vägar med statligt driftbidrag. 
Broinspektioner för dessa broar utförs av Trafikverket vart sjätte år. Senaste 
inspektionerna utfördes 2022 och de flesta broarna har anmärkningar som 
behöver åtgärdas. Många av anmärkningarna har funnits med vid flera av de 
tidigare besiktningarna. Få åtgärder har dock utförts på broarna vilket lett till ett 
stort behov av underhållsarbeten. 
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Del 4 – Enskilda vägar utan statligt driftbidrag 
För vägar utan statligt driftbidrag står Älmhults kommunen för ett ekonomiskt 
bidrag till privata utfartsvägar och viss drift för så kallade ”§ 25-vägar”. 

4.1 § 25-väg 
1986 meddelades kommunen av dåvarande Vägverket att 30 vägar eller vägdelar 
skulle upphöra att få statsbidrag (idag statligt driftbidrag). Vägutskottet beslu-
tade på sammanträdet 1986-12-15 under § 25 att anta särskilda bidragsregler för 
dessa vägar: 
Kommunala bidragsregler för underhåll av enskild väg som ingår i rättsligt bil-
dad vägsamfällighet eller samfällighetsförening, vilken ej erhåller statsbidrag 
1. Bidrag skall sökas av rättsligt bildad vägsamfällighets eller samfällighets-

förening. 
2. ”Åretruntboende” skall finnas bosatt utmed vägen 
3. Kommunen skall bidraga med 

a. Snöröjning och sandning i samma omfattning som huvudvägen 
b. Hyvling vår och höst 
c. Grusning, 30 m3/km vart 3:e år 

4. Erforderlig buskröjning och kantskärning skall utföras av respektive 
markägare 

5. Uppsättning av snöstakar skall utföras av vägintressenterna 
6. För viktiga genomfartsleder utan ”åretruntboende” skall ovanstående regler 

också gälla. 
De 30 vägar som förlorade sitt bidrag 1986 fick del av dessa bidrag och benämns 
idag som ”§ 25-vägar”. Av de 30 ursprungliga vägarna är det idag 13 vägar som
fortfarande har detta bidrag. Övriga har uppfyllt kravet för statligt driftbidrag 
igen och underhålls mer omfattande av kommunen. Inga nya vägar har beviljats 
bidrag enligt § 25-reglerna sedan de infördes trots att flera vägar under åren som 
gått förlorat sitt statliga driftbidrag av olika anledningar. 
Driftskostnad 
De 13 vägarna mäter cirka 12,5 km och kostar kommunen cirka 65 000 kr per år 
vilket motsvara cirka 5,20 kr per meter. 

4.2 Privat utfartsväg 
Kommunfullmäktige antog enligt § 143/94 ett underhållsbidrag för privata 
utfartsvägar: 
UNDERHÅLLSBIDRAG FÖR PRIVATA UTFARTSVÄGAR 
Iståndsättningsbidrag 
Kommunalt bidrag för iståndsättning skall utgå för väglängd > 100 meter med 
4,50 kronor/ löpmeter (2010-års priser). 
Bidraget som utgör engångsbelopp, skall utgå under villkor: 

− Att fastighetsägaren eller annan person är stadigvarande (folkbokförd) 
boende på fastigheten 
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− Att då flera fastighetsägare är bidragsberättigade för samma väg skall 
gemensam ansökan ingivas varefter bidraget utbetalas till den som anges 
som kontaktman 

− Att besiktning sker av därför utsedd kommunal representant före och 
efter iståndsättningen 

− Att vägbredden är minst 2,5 meter 
− Att lämplig vändplan finns vid dessa vägar 
− Att vägen ej kommer att avstängas för trafik. 

Underhållsbidrag 
Kommunalt underhållsbidrag skall utgå för väglängd > 100 meter (de första 100 
meterna utgår ingen ersättning för) med årligt belopp av högst 5,00 
kronor/löpmeter (2016-års priser), under villkor: 

− Att fastighetsägaren eller annan person är stadigvarande (folkbokförd) 
boende på fastigheten 

− Att då flera fastighetsägare är bidragsberättigade för samma väg skall 
gemensam ansökan ingivas varefter bidraget utbetalas till den som anges 
som kontaktman 

− Att besiktning sker av därför utsedd kommunal representant 
− Att vägbredden är minst 2,5 meter 
− Att lämplig vändplan finns vid dessa vägar samt skall vara uppgrusad 
− Att väganslutning skall ha en minsta radie av 6,0 meter 
− Att mötesplatser skall möjliggöras 
− Att träd och grenar borttages inom ett vägområde av 4,0 meter inkl väg-

bredden samt med fri höjd av 4,5 meter över vägbanan 
− Att vägen ej kommer att avstängas för trafik 
− Att bidraget utbetalas efter ansökan därom, årligen i december, utan 

förnyad ansökan. Kommunal förtroendeman/kontaktman/vägråd kontrol-
lerar och bestyrker varje år om förutsättning för bidrag fortfarande före-
ligger 

− Att minsta belopp som utbetalas är 500 kronor/år (2016-års priser) 
Driftskostnad 
Under 2022 hade 83 vägar bidrag för privat utfartsväg. Den totala väglängden 
var 43,6 km. Bidraget på 5,0 kr per meter väg kostade 218 260 kr. Detta belastar 
i dagsläget driftsbudgeten för enskilda vägar. 
Flera närliggande kommuner har ett bidrag som liknar Älmhults kommuns 
bidrag för privata utfartsvägar. Namnen på dessa bidrag varierar från kommun 
till kommun men kriterierna liknar varandra. Älmhults kommuns bidrag är i 
jämförelse med närliggande kommuner relativt högt. Trots detta finns önskemål 
om att öka bidraget. 

Kostnad per löpmeter väg 

Markaryds kommun 3,0 kr/m 

Osby kommun 3,14 kr/m 

Ljungby kommun 2,5 kr/m 

Jämförelsematris närliggande kommuner 2021 
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4.3 Slutsats 
För att följa likabehandlingsprincipen bör bidraget till § 25-vägarna ses över. 
Det ena alternativet är att det öppnas upp för alla föreningar att söka bidraget. 
Den möjligheten finns inte idag utan det är endast de som blev beviljade bidraget 
1986 som har det idag. 
Problemet med bidraget för § 25-vägar är att det är relativt öppet formulerat och 
skulle kunna leda till att kommunen tvingas underhålla en stor mängd vägar om 
alla tilläts att söka det. Punkt sex om viktiga genomfartsleder som är 
svårdefinierad och att det inte finns något krav på minsta längd är också 
svårtolkat. 
Det andra alternativet är att § 25-vägsbidraget slopas och de vägar som har det 
idag föreslås söka bidrag för privat utfartsväg istället. Detta alternativ skulle leda 
till att några av vägarna skulle bli utan bidrag då de inte uppfyller kriterierna för 
bidraget. Dessa kriterier är tydliga och lämnar inte mycket rum för tolkning vil-
ket gör det rättvist och lika för alla vilket är bra ur likställighetsynpunkt. En 
maxlängd på 1 000 meter bör läggas till i villkoren för privata utfartsvägar. 
Vägar längre än så bör söka statligt driftbidrag istället. 
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Del 5 Inaktiva föreningar 
Ett av Trafikverkets krav för att få statligt driftsbidrag är att väghållningen ska 
vara ordnad i någon form av organisation. Det måste finnas en aktiv förening 
med stadgar och årsmöten. Problemet i Älmhults kommun är att många 
föreningar i praktiken upphört med sin verksamhet då kommunen, rent fysiskt, 
tagit över drift och underhåll. Många av kommunens föreningar är vilande eller 
existerar inte alls. För att dessa vägar inte ska förlora sitt bidrag vid kontroller av 
bidragsrätten i framtiden behöver kommunen informera om hur fastighetsägare 
ska gå tillväga för att få igång sina föreningar igen.  
Under de senaste två åren har kommunala tjänstepersoner arbetat med att öka 
medvetenheten hos föreningarna i denna fråga. Många av föreningarna har 
startat upp igen och i nuläget är det bara tre föreningar i kommunen som saknar
kontaktperson i kommunens register. År 2020 saknades kontaktperson till cirka 
40 föreningar. 
Den administrativa tid som tekniska förvaltningen uppskattningsvis lägger på 
enskilda vägar är cirka 50 procent av en heltidstjänst. 

Del 6 Ansvarsförsäkring 
Kommunens försäkringar kan inte täcka de enskilda vägarna då kommunen inte 
är väghållare för dessa. Om en olycka skulle ske och det går att bevisa att 
orsaken varit att vägen var undermåligt underhållen är det föreningarna som 
juridiskt sett blir ersättningsskyldig. Föreningen kan i sin tur kräva ersättning 
från sin entreprenör som utfört underhållsarbetet, det vill säga kommunen.  
För att föreningarna ska kunna driva frågan om ersättning mot kommunen 
behöver de ha en egen ansvarsförsäkring. Problemet är att föreningarna inte har 
några pengar att betala försäkringen med. 
Som medlem i Riksorganisationen Enskilda Vägar (REV) ingår bland annat 
ansvarsförsäkring. Medlemskap i REV för alla föreningar i kommunen kostar 
cirka 150 000 kr per år. Att bekosta ansvarsförsäkringar till alla föreningar 
kostar troligtvis mer än medlemskapet i REV. 
Ett alternativ för att undvika att betala för medlemsavgift eller försäkringar till 
föreningarna är att kommunen påtar sig ansvaret att betala ut ersättningar vid 
eventuella skadeståndsanspråk. Ärenden om skadeståndsanspråk är väldigt 
ovanliga och ett sådant åtagande beräknas kosta kommunen under 5 000 kr per 
år. Inget beslut är fattat i frågan. 
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Del 7 - Slutsatser 
Ett system med enskild väghållning är fortfarande, över 100 år efter att den 
första lagen på området trädde i kraft, ett naturligt inslag i det svenska 
vägsystemet. Kommunernas engagemang kommer troligtvis variera även i 
fortsättningen beroende på kommunernas skiftande historiska och nutida 
förutsättningar. Att systemen med jämna mellanrum kommer justeras för att 
passa samtidens förutsättningar är också ett rimligt antagande. 
Det enskilda vägnätet är mer än dubbelt så långt som det kommunala och statliga 
vägnätet tillsammans och är fortsatt viktigt för bosättning och utveckling i glesa 
delar av landet. Det krävs därför en godtagbar standard även på det enskilda 
vägnätet och mycket talar för att staten även i framtiden kommer stödja enskilda 
väghållare med bidrag. 

7.1 Vidare utredningar 
Det finns ett behov att utreda hur kommunen bör hantera de enskilda vägarna 
med hårdgjord beläggning då detta inte är bidragsberättigat. 
För att få bidrag av Trafikverket för beläggningsåtgärder krävs det att vägen som 
åtgärden ska ske på är av trafikklass hög. Trafikverket klassar in vägarna i olika
klasser från låg till hög. I Älmhults kommun finns 38 föreningar med belagda 
enskilda vägar som har statligt driftbidrag. Av dessa är 5 av trafikklass hög. 
Detta betyder att kommunen måste stå för hela kostnaden av beläggnings-
underhållet på de flesta vägarna, något som i dagsläget inte finns med i 
budgeten. 
Den totala längden för alla enskilda vägar med statligt driftbidrag i kommunen 
är cirka 54 mil, cirka 13 mil är i dag belagda. För att underhålla de belagda 
vägarna krävs en investering i ny beläggning. Denna beräknas år 2020 kosta
cirka 25,5 miljoner kr under en 10–15 årsperiod. Årligen skulle detta medföra en 
ökad investeringskostnad på 1,7–2,6 miljoner kr per år. Stora delar av den 
kostnaden går inte att söka bidrag för. 
Föreningar vill gärna att enskilda vägar beläggs då det dammar mindre. Tidigare 
har uppriven asfalt från kommunens projekt krossats och lagts ut på enskilda 
vägar i form av en återvinningsasfalt. Detta arbetssätt kräver att kommunen har 
en genomarbetad plan för hur upplagen av dessa massor ska hanteras och hur 
kostnaden ska fördelas. 
Hur Älmhults kommun ska hantera frågan om hårdgjord beläggning på enskilda 
vägar behöver utredas vidare. 
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Del 8 – Plan för fortsatt arbete 
1. Besluta att inte köpa ansvarsförsäkring till enskilda vägar och att 

kommunen istället står för de eventuella skadeståndsanspråk som kan 
komma. 

2. Vidare utredning om beläggning av enskilda vägar.  
3. Avskaffa § 25-vägar och lägga till en maxlängd på 1000 meter på privata 

utfartsvägar. 
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Inledning 
De enskilda vägarna med statligt driftbidrag i Älmhults kommun är indelade i 
sex vägrådsområden med ett eller två vägråd som ansvarar för respektive 
område, se bilaga 1. När det gäller kommunens drift och underhåll delas 
kommunen även in i fem arbetsområden, se bilaga 2. Anledningen till att det är 
olika områdesindelningar är att underhållsarbeten som kantskärning och 
högröjning sker vart femte år och det därför inte går att använda de sex områden 
som vägråden ansvarar för. 
Kommunens, vägrådens och vägsamfällighetsföreningarnas ansvar finns 
tydliggjort tre olika arbetsbeskrivningar för enskilda vägar. 
Arbetsbeskrivningarna är till stor del ett förtydligande på hur kommunen, 
vägråden och föreningarna redan idag arbetar med enskilda vägar. 
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Älmhults kommun 
Om befattningen 
Med Älmhults kommun menas de tjänstemän som arbetar med frågor som rör 
enskilda vägar. 

Huvudansvar 
Kommunens huvudansvar är att stå för drift och underhåll av vägen enligt 
överenskommelse med vägråd och vägsamfälligheter. 
De arbetsuppgifter som Älmhults kommun åtar sig att utföra mot att erhålla 
vägsamfällighetens statliga driftbidrag är nedanstående. För vägar som saknar 
statligt driftbidrag utför kommunen inget arbete. 

Arbetsuppgifter 
• Hyvling 3 gånger per år. Två gånger på våren, en gång på hösten. 

• Grusning en gång på våren. De år kantskärning sker utförs grusningen på 
hösten. Hyvelförare avgör hur mycket grus som behövs på respektive väg. 

• Saltning i dammbindande syfte en gång per år på våren. 

• Slaghackning en gång per år (från midsommar till 30 september). 

• Kantskärning vart femte år. 

• Högröjning vart femte år. Görs på vintern, påbörjas efter hösthyvlingen. 
Samma område som kantskärs högröjs. 

• Bekosta vinterväghållning. 

• Sopning av belagda vägar vart annat år eller vid behov. 

• Spolning av trummor vid behov. 

• Hjälpa föreningar med bidragsansökningar till Trafikverket. 

• Bistå vägråden med kallelser, lokal och fika för det årliga ordförandemötet. 

• Utföra de renoveringar som krävs för att vägarna hålls farbara i enlighet med 
föreningarnas femårsplaner. Extraåtgärder som inte redovisats till vägråden i 
femårsplanen bekostas av föreningarna själva. 
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Vägråd 
Om befattningen 
Vägråd väljs på ordförandemötet vart fjärde år av föreningarnas representanter. 

Huvudansvar 
Kommunen är indelad i vägområden benämnda Stenbrohult, Virestad, Härlunda, 
Hallaryd, Göteryd och Pjätteryd. Varje vägområde har ett eller två vägråd, som 
skall handha arbetsledning samt vara rådgivande organ åt vägsamfälligheterna, 
andra enskilda väghållare och kommunen. 
Arbetsuppgifterna gäller för vägrådets tilldelade område. 

Arbetsuppgifter 
• Upprätta avtal med vinterväghållare. 

• Beställa snöröjning och halkbekämpning. 

• Hålla ett ordförandemöte per år med representanter från samtliga föreningar 
inbjudna. Kommunen hjälper till med inbjudan, lokal och fika för mötet. 
Protokoll från mötet samt föreningarnas femårsplaner lämnas till kommunen. 

• Godkänna egna arbeten utförda av föreningarna. 

• Beställa extra hyvling vid synnerliga skäl samt utreda varför extra hyvling 
behövs. 

• Inspektera vägar som ansöker om bidrag för privat utfartsväg. 

• Rådgivning för vägsamfällighetsföreningarna. 
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Föreningar 
Om befattningen 
Föreningarna behöver ha en styrelse med en vald ordförande och vara aktiva 
genom att hålla årsmöte årligen om inte annat framgår i föreningens stadgar. 

Huvudansvar 
Vägföreningen är juridisk väghållare och har ett så kallat väghållaransvar som 
innebär att vägarna enligt lagen skall hållas i ett för samfärdseln tillfredställande 
skick.  

Arbetsuppgifter 
• Lämna aktuell femårig åtgärdsplan för föreningen till vägrådet varje år. 

Behov av åtgärder som behöver genomföras inom de nästkommande fem åren 
ska framgå i planen. 

• Säkerställa att gällande stadgar finns och efterföljs. 

• Hålla årsmöte årligen om inte annat framgår i föreningens stadgar. Protokoll 
ska finnas sparade och kunna uppvisas på begäran. 

• Få eget arbete godkänt av vägråd om föreningen vill ha ersättning. 

• Sätta upp de vägskyltar som inte innefattas av det statliga driftbidraget. 
Kommunen står i vissa fall för kostnaden av skyltarna. 

• Begränsa bruttovikten för trafiken på vägen under tjällossningen. Kontakta 
Trafikverkets kundtjänst. 

• Delta på det årliga ordförandemötet. 
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