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ANSÖKAN
- B1 Kommunalt iståndsättnings/byggnadsbidrag

I syfte att administrera din ansökan kommer av dig lämnade personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

Härmed ansöks om kommunalt bidrag till iståndsättning/byggnad av nedanstående enskilda väg med statsbidrag.
Ansökan inlämnas i två exemplar.
Vägnummer

Vägnamn

Sammanställning över åtgärder och kostnader som ansökan avser. Bidragsberättigade åtgärder - se nästa sida.

Kartskiss skall bifogas där vägen, som ansökan avser, skall vara markerad med avvikande färg.
Har ansökt om statsbidrag

Har ej ansökt om statsbidrag

Ordförande
Namn

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

@

Kassör
Namn

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

Postgiro

Bankgiro

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga och avser nuvarande förhållanden
Ort och datum

Ordförande, namnteckning

Namnförtydligande

Kassör, namnteckning

Namnförtydligande

Beslut
Beviljat bidrag

Avgår

Att utbetala

Postadress
Varbergs kommun
Hamn- och
gatuförvaltningen
432 80 VARBERG

Besöksadress
Östra Långgatan 18

Telefon
0340-881 43

Telefax
0340-69 70 35

E-postadress
hgn@varberg.se

Internetadress
www.varberg.se
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Iståndsättningsbidrag
Iståndsättningsbidrag kan utgå till väg som har årligt driftbidrag. Ur arbetsbesparande synpunkt är det därvid lämpligt att
medgivande av iståndsättningsbidrag begränsas och som regel endast upptas till prövning i samband med den vart femte år
av Statens Vägverk utförda omuppskattningsförrättningen.

Bidragsberättigade åtgärder
 Iståndsättning eller ombyggnad av bro.
 Ombyggnad av trumma (min 500 mm). Anläggning av sådan ny trumma (min 500 mm) som erfordras för vägens
bestånd, uppsättning av räcke eller varningsmärke, iståndsättning av räcke, utförande av sådan bankett eller slänt som
medför att anbringande av räcke inte blir erforderligt, samt uppsättning av kantmarkeringspålar och så kallade
skärmridåer.

 Plan- och profilförbättring vid järnvägskorsning, omläggning av anslutning till allmän eller enskild väg med eller
trumombyggnad, förbättring av särskilt trafikfarlig kurva större trafikbetydelse, vägomläggning i samband med bro- eller
backkrön samt större diknings- och stenröjningsarbeten jämte borttagning av snösamlande stenmurar.

 Förstärkning av väg på en lokalt avgränsad kortare sträcka, anordnande av mötesplatser i den omfattning som med
hänsyn till vägens trafikbetydelse bedöms erforderligt, utläggning av oljegrus samt ytbehandling av äldre beläggning.

Postadress
Varbergs kommun
Hamn- och
gatuförvaltningen
432 80 VARBERG

Besöksadress
Östra Långgatan 18

Telefon
0340-881 43

Telefax
0340-69 70 35

E-postadress
hgn@varberg.se

Internetadress
www.varberg.se

