Ansökan
Tekniska divisionen, Gata/Park/Hamn

Datum
2018-11-20

Enskilda väghållare inom Nyköpings Kommun

Kommunalt vägbidrag för underhåll av enskilda
vägar
Nu är det dags att söka kommunalt bidrag för underhåll av enskilda vägar i ej
planlagda områden år
Det kommunala bidraget är 2 kronor per meter för vägar utan statligt bidrag och för
vägar med statligt bidrag 10 procent av Vägverkets beräknade kostnad.
Bidrag beviljas till en adress per väg.
Följande villkor måste uppfyllas för att kommunalt bidrag ska beviljas:
•

Vägen ska vara minst 200 meter lång.

•

Vägen ska i hela sin längd vara färdväg till en fast bostad.

•

Vägen ska vara framkomlig och öppen för allmän trafik året runt.

•

Vägen ska hållas i ett, vägtekniskt sett, acceptabelt skick. Plogning,
sandning, hyvling/sladdning, grusning och dammbindning ska utföras i den
omfattning som krävs för att vägen ska behålla sin hållbarhet och funktion.
Samma sak gäller diken, trummor och andra nödvändiga anordningar för
vägen.

Ansökan fylls i på bifogad blankett och ska vara Gatuavdelningen tillhanda senast
2019-03-15. En försenad ansökan kan innebära att bidraget uteblir.

Med vänliga hälsningar

Robert Karlsson
Gatuingenjör

Postadress
Nyköpings kommun
Tekniska divisionen,
Gata/Park/Hamn
611 83 NYKÖPING

Besöksadress
Tillverkarvägen 7
www.nykoping.se

Tfn/Mobil/Fax
Tfn 0155-24 88 00
E-post teknik@nykoping.se

Org/Bg
Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42

Vägbidrag 2019

2/3

Ansökan om kommunalt vägbidrag
1. Vägdata för ansökan år 2019
__________________________________________________________________________
Kommunens
Trafikverkets Vägsträckning
Väglängd*
Anteckningar
väg nr
väg nr
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
* Väglängd är avståndet mellan utfart från fast boende till allmän eller annan väg

2. Statsbidrag erhålls till underhållskostnaderna
Statsbidrag erhålls inte till underhållskostnaderna
3. Vägsamfällighetens/vägföreningens namn: ....... ......................................
4. Kontaktperson: ................................................. ......................................
Adress: ............ ................................................. ......................................
Telefon: ........... ............. … Organisations-/Personnr: ..............................
5. Beviljat bidrag sätts in på:
•

Bank- eller plusgirokontonummer: ......... ......................................

•

Personkonto eller annat bankkonto
Bank: ... ................................................... Clearingnr: ..................
Ert kontonummer: .................................. ......................................
Ange kontoinnehavarens namn och adress: ……………………….
............ ................................................. ......................................

6. För att underlätta handläggningen:
Har ni fått vägbidrag för 2018 och det är samma uppgifter som 2018?
Ja

Nej

Undertecknad försäkrar att vägen i hela den angivna längden är färdväg för bebodda, fasta
bostäder (året-runt-bostäder) och att vägen uppfyller villkoren för kommunalt bidrag för
underhåll av enskilda vägar i ej planlagda områden.

Datum och ort : .......... …………………………………………….
Underskrift :

............ …………………………………………….
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Behandling av personuppgifter
Nyköpings kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga
ansökning om vägbidrag. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av allmänt
intresse.
Dina uppgifter kommer att sparas till ärendet är avslutat. Därefter lämnas ärendet
över till Stadsarkivet /Centralarkivet för slutlig arkivering.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Nyköpings kommun
behandlar. Du har även rätt att begära rättelse av felaktig data och i vissa fall rätt
att begära att dina uppgifter raderas eller att behandlingen tillfälligt begränsas.
Skulle du anse att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk
så bör du anmäla det till oss eller till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Bygg och Tekniknämnden , Nyköpings
kommun, 611 83 Nyköping, 0155-24 80 00, kommun@nykoping.se
Du är även välkommen att kontakta dataskyddsombudet i Nyköpings kommun.
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet dataskyddsombud@nykoping.se, 611 83
Nyköping, 0155-24 80 00.
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