
Vägens namn
          
Vägens nummer
T-          
Kommun
          

VÄGDISTRIKTETS BESLUT VÄGDISTRIKTETS ANTECKNINGAR

Godkänt kostnadsförslag, euro           
Plats
          

Bidragsprocent     
Tid
          

Bidrag högst, euro           

Bidragsraternas antal, st.           

Underskrifter

          

Arbetet måste vara färdigt
(senast)           

Underskrifter

          

1   Vägens
administrati
va ställning

Väglag

  har grundats  (datum)           

                            med vägnämndens beslut    vid vägförrättningen 

  har inte grundats
Personens tillnamn och förnamn
          
Näradress
          

2   Tillkänna-
givanden
skickas till

Postnummer och postanstalt
                         

Telefon
          

3   Ansökan Samtidigt som vi försäkrar att uppgifterna i bifogade utredning är korrekta ansöker vi om statsbidrag för förbättring av ovan
nämnda enskilda

 väg               vägavsnitt         bro              trumma

Sökande

  bestyrelse    syssloman
Plats
          

Tid
          

På väglagets vägnar (underskrift av bestyrelsens två ordinarie medlemmar eller syssloman, L om ensk. vägar 62 § 2 mom.)

4   Plats och tid
samt
sökandens
underskrift

                    
5   Bilagor    1  Plan för förbättring av vägen jämte arbetsbeskrivning

   2  Grundkarta (1:10 000 eller 1:20 000), på vilken vägen och den fasta bosättningen inom vägens
           influensområde har utmärkts

   3  Kostnadsförslag (momsen beaktad)
   4  Markägarnas samtycke (om planen förutsätter mera vägområde)
   5  Den regionala miljöcentralens utlåtande om öppningar (broar och   Ø > 2 000 mm trummor)
   6  Miljötillståndsverkets tillstånd (vid behov)
   7
   8

Ifylls i 2 exemplar och tillställs vägdistriktet jämte
bilagor

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR
FÖRBÄTTRING AV ENSKILD VÄG SAMT
UTREDNING



UTREDNING

om de vägar som nämns på föregående sida vid ansökan om statsbidrag för förbättring av vägen
6  Vägens

begynnelse-,
genomfarts-
och
slutpunkter
(utmärkta
också på
bifogade
karta)

          

7  Vägens
totala längd,
bredd och
klass

Vägens längd, m

          

Körbanans bredd, m

      

Vägens klass

      

Vägen har byggts år

        

För underhåll

  inte beviljats           ja, senast år                     % av underhållskostnaderna

För byggande / för förbättring

  inte beviljats            ja, senast år                   

8  Beviljade
statsbidrag

Bidraget beviljat av

          
9  Motiveringar

till varför
projektet är
nödvändigt
och hur
skyndsamt
det är

          

Längd, m Bredd, m Klass Kostnadsförslag, € Kost. €/kmVäg
                                                
Längd, m Bredd, m Typ Kostnadsförslag, € Kost. €/lock-m²Bro

                                                  

Rörstorlek, mm Längd, m Byggn.mat. Kostnadsförslag, €Stålrörsbro
(Ø >= 2000 mm)      x Ø                                     

Rörstorlek, mm Längd, m Byggn.mat. Kostnadsförslag, €Trumma
(Ø < 2000 mm)      x Ø         

     x Ø         
        
        

          
          

          
          

10
Kostnadsup
pgifter om
förbättringsp
rojektet

Kostnadsförslaget för projektet sammanlagt                     €
11 Preliminär

finansierings
plan

Egen finansiering

                          €

Kommunalt bidrag

                          €

Statsbidrag

                          €

Övriga bidrag (vilka)

          
                          €

12 Tidsplan Beräknad tidpunkt för inledande

          

Beräknad tidpunkt för färdigställande

          

Arbetet färdigt (datum)

          

euro (mk)



  Förordar                                       Förordar inte

          

Plats

            
Tid

          

13 Utlåtande av
föredragand
en

Tjänstebeteckning

          

Underskrift och förtydligande

          

Grunderna för bestämning av bidraget

Lagen om enskilda vägar 93 §

Av statens medel kan årligen ur de anslag som anvisas för ändamålet i
statsbudgeten ges bidrag för underhåll och förbättring av en sådan med bil farbar
enskild väg för vilken har grundats ett väglag för skötseln av vägangelägenheterna
och som

1) är av avsevärd betydelse för samfärdseln på orten eller som
2) behövs som tillfartsväg till fast bosättning på en sträcka på minst en

kilometer och som betjänar åtminstone tre fast bosatta hushåll.

Statsbidrag beviljas inte för ett avsnitt av en väg som hör till ett väglag, om
avsnittet endast används inom jord- eller skogsbruk eller endast leder till
fritidsbostäder, inte heller för vägar eller vägavsnitt som ligger inom ett stads- eller
byggnadsplaneområde.

Vägverkets handbok (punkt 3.2)

Statsbidraget för förbättring av vägen är underkastat prövning. Vägdistriktet kan
således bestämma bidragsprocenten enligt vad som i varje enskild situation anses
ändamålsenligt.


