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Ansökan om bidrag till enskild väg
utan statsbidrag
Ansökningsdatum

Sökande - bidragsmottagare Adress

Fastighetsbeteckning Telefon

Postgiro Bankkontonr

Medsökande nyttjanderättshavare Adress

Fastighetsbeteckning Telefon

Mesökande nyttjanderättshavare Adress

Fastighetsbeteckning Telefon

Medsökande nyttjanderättshavare Adress

Fastighetsbeteckning Telefon

Nuvarande väglängd: Nyuppmätt väglängd:

Övriga upplysningar beträffande vägen:

Företag/namn
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Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskild väghållning inom
Vetlanda kommun.

Dessa bestämmelser har antagits av Vetlanda kommunfullmäktige att gälla fr o m
1996-01-01. Eventuell justering av bidragssatserna görs av kommunfullmäktige i respektive
års budgetbehandling.

Som stöd till enskild väghållning utgår kommunalt bidrag för

UNDERHÅLL

Icke statsbidragsberättigade vägar.

För icke statsbidragsberättigade enskilda vägar utgår ett årligt underhållsbidrag om 2:25
kr/lm som utbetalas i efterhand efter särskild ansökan. (Förnyas vart 5:e år). Inget bidrag
utgår till de 100 första meterna. Följande särskilda villkor gäller för att bidrag skall utgå.

• Vägen skall utgöra utfartsväg från permanentbostad

• För väg som betjänar flera fastigheter skall gemensam ansökan undertecknas av samtliga
berörda nyttjanderättshavare och bidragsmottagare anges.

• Som väglängd räknas sträckan från tomtanslutning till allmän väg eller annan
bidragsberättigad väg.

• Avstängning av väg upplåten för allmän servicetrafik får ej ske utan tekniska nämndens
medgivande.

• Vägen skall hållas i sådant skick som är tillfredsställande för dess ändamål.

• Fastighet som betjänas av två eller flera utfartsvägar skall erhålla bidrag endast för den
kortaste utfartsvägen. Dock skall bidrag utgå även till annan väg om den tjänar ett allmänt
intresse.

 

 BYGGANDE - ISTÅNDSÄTTNING
 

 Icke statsbidragsberättigade vägar

 Kommunalt bidrag för nybyggnads- eller iståndsättningsföretag kan utgå med högst 25 % av
beräknad och av kommunen godkänd kostnad under följande villkor

• Kostnader för marklösen och förrättningar får ej inräknas.

• Arbetena får icke påbörjas förrän Tekniska nämnden godkänt åtgärden.

Bidraget utbetalas sedan arbetena godkänts av Tekniska kontoret.
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REDSKAP

Icke statsbidragsberättigade vägar

Redskapsbidrag utgår ej.

BELÄGGNING

Icke statsbidragsberättigade vägar

Beläggningsbidrag utgår ej.

ALLMÄNT

Frågor som icke regleras av dessa bestämmelser kan efter särskild framställan från väghållaren
tas upp till prövning av Tekniska nämnden.

Bidrag under 100 kr utbetalas ej.
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