
HEJ!
Du får den här foldern eftersom 

du bor längs en enskild väg. 

En enskild väg är en väg som inte är allmän. 
Om det bor fl era personer längs en enskild väg 
brukar det fi nnas en vägsamfällighet som har 
ansvar för vägen och är väghållare. Ibland är 
det i stället en eller fl era markägare eller en 

vägförening som är väghållare. 

I den här foldern kan du läsa mer om vad 
det innebär att vara väghållare och vilka 

rättigheter och skyldigheter 
väghållaren har.  



FÖRST OCH FRÄMST: 
VEM GÖR VAD?

Trafi kverket
Trafi kverket har ansvar för att vägarna i 
Sverige håller ett körbart skick. Trafi kverket 
betalar ut statsbidrag till väghållaren för en 
enskild väg om vägen är öppen för allmän 
trafi k, för att vägen ska underhållas och ha 
ett sådant skick att det går att åka på den. 

Karlstads kommun
Karlstads kommun ansvarar för de allmänna 
vägarna i kommunen, men har även hand 
om skötseln för cirka 125 enskilda vägar, 
vilket är ungefär 430 kilometer väg. Om 
väghållaren inte själv vill sköta driften 
och underhållet av vägen kan Karlstads 
kommun gå in som entreprenör. Det 
innebär att kommunen och väghållaren 
skriver ett avtal och att kommunen 
får uppdraget (och statsbidraget från 
Trafi kverket). 

Väghållare
Väghållaren (som oftast är en samfällighet 
av boende, men även kan vara markägare 
eller en förening) ansvarar för sin enskilda 
väg. Det handlar om underhåll i form av till 
exempel snöröjning, barmarksunderhåll, 
dammbindning, röjning och slåtter. 
Väghållaren ansvarar också för att den 
informationen som Trafi kverket har om 
vägen är uppdaterad, till exempel antalet 
boende längs vägen och trafi kbelastningen. 
Utöver det ansvarar väghållaren för att de 
som ingår i samfälligheten eller som bor 
längs vägen är informerade om vad som 
gäller. 

HAR DU FRÅGOR?
Jag har koll på läget, det fi nns en vägsamfällighet där jag 
bor och jag vet vilka jag ska prata med.
Bra! Kom ihåg att träffas med jämna 
mellanrum, uppdatera uppgifterna om 
vägen när det behövs och att den som är 
kontaktperson gentemot kommunen är 
informerad och kan sköta den kontakten. 



Oj! Jag vet inte om det fi nns någon vägsamfällighet här, 
eller vilka som i så fall ingår i den?
Prata med dina grannar. Det fi nns antagligen 
en samfällighet, men det fi nns en risk att 
den inte är aktiv. I så fall är det bra om 
ni träffas och går igenom vilka uppgifter 
som behöver uppdateras så att både ni som 
bor längs vägen, trafi kverket och vi på 
kommunen får koll på läget.

Vem ska prata med kommunen om vägen?
Vägsamfälligheten har (eller ska ha) ett 
utvalt kontaktombud som ska sköta 
kommunikationen och kontakten med 
Karlstads kommun. Det är viktigt att vi har 
uppdaterade uppgifter om vem kontakt-
personen är och att samfälligheten utser 
en ny kontaktperson om den gamla till 
exempel fl yttar. 

Vad gör Karlstads kommun med vägen?
Det beror på om Karlstads kommun har 
skrivit ett avtal med vägsamfälligheten. I 
så fall är kommunen den entreprenör som 
tagit över driften och underhållet av vägen, 
därmed även statsbidraget. 

Kan samfälligheten ta över ansvaret för vägen?
Jajamen! 
Samfälligheten kan vara entreprenör för 
sin egen väg, det innebär att ansvar och 
stadsbidrag hamnar hos er, och kommunen 
inte har något ansvar för vägen.

Hur stort är statsbidraget?
Det beror på hur lång vägen, hur många 
som bor längs den, trafi kbelastningen, om 
det är fritidshus eller fastboende, om det 
fi nns till exempel en bro – och en rad andra 
variabler. Trafi kverket räknar ut bidraget. 
Snittet för enskilda vägar i Karlstad ligger 
på cirka 24 000 kronor per år. 

Vem får köra på en enskild väg?
Vem som helst! 
Om vägen får statsbidrag ska den vara öppen 
för allmän trafi k, alltså får vem som helst 
köra på vägen. Vägen riskerar att förlora 
bidraget om trafi ken hindras eller begränsas. 
Under till exempel tjällossning kan det 
hända att en tillfällig viktbegränsning 
införs, men den påverkar inte bidraget om 
den har godkänts av Trafi kverket.



Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Webbplats: karlstad.se
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VILL DU VETA MER?
Du kan läsa mer om enskilda vägar här:

Trafikverkets hemsida, trafikverket.se
Riksförbundet enskilda väga, revriks.se

Karlstads kommun, karlstad.se




