Ansökan skickas till:
Trafikverket
Ärendemottagningen
Enskilda vägar
Box 810
78128 Borlänge

Blankett-ID: EV1

Ansökan om årligt driftbidrag
1. Väguppgifter
Väghållare*

Organisationsnummer

Personnummer

Län*

Kommun*

Organisationsform*
Vägförening

Ensam väghållare

Samfällighetsförening

Bolag

Vägsamfällighet

Kommun

Frivillig överenskommelse
Vägens sträckning*

Väglängd (m)*

Slitlager*
Grus

Bro (antal)

Brygga (antal)

Helårsfastighet (antal)

Fritidsfastighet (antal)

Belagd

Åkermark (hektar)

Skogsmark (hektar)

Övriga trafikalstrare

2. Uppgifter om kontaktperson
Förnamn*

Efternamn*

Personnummer

Adress*

c/o adress/avd

Postnummer*

Postort*

Något av fälten telefonnummer ska vara ifyllt*
Telefon
Mobiltelefon

e-post

»

Fält med * är obligatoriska.
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3. Uppgifter om bidragsmottagare
Namn*

Organisationsnummer

Personnummer

Adress*

Postnummer*

Något av fälten plusgiro/bankgiro eller bankkonto måste vara ifyllt*
Plusgiro
Bankgiro

Postort*

Bankkonto

4. Övrig information
Övrigt

Ort*

Underskrift*

Datum*

Namnförtydligande*

Förutsättningar för statsbidrag
- Bidrag lämnas för enskilda vägar som inte är av obetydlig längd
(normalt ca 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 uppsamlingsvägar för
fritidsbebyggelse.

- 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.

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

- Utbetalning av det årliga driftbidraget sker i efterskott för
kalenderår

- 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.

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

Länk till: Förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild
väghållning: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19890891.htm

Beslut av vägens ägare

Genom ett underskrivet och justerat protokoll från sammanträde
med vägens ägare styrks:
• att kallelse till sammanträdet godkänts
• att vägens ägare beslutat söka statsbidrag
• att vägens ägare utsett kontaktperson och betalningsmottagare
• att vägens ägare godkänner ovanstående förutsättningar

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

Fält med * är obligatoriska.
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