
 

 

Ansökan om kommunalt driftbidrag 
till enskilda vägar utan statsbidrag 

 

Ansökan ska vara inkommen till Laholms kommun senast 1 november för utbetalning i mars. 
Bidrag beviljas för fem år, därefter krävs förnyad ansökan. 
 

Uppgifter om vägen: 
Vägorganisationens benämning 
      
Vägens längd Antal permanentbostäder Antal fritidsbostäder 
                  

Är vägen berättigad till statsbidrag?  Ja  Nej  Vet ej 
Vilka berörda ägare till vägen och fastighetsägare utmed vägen är delaktiga i ansökan, ange fastighetsbeteckning. 
      

 Karta som beskriver vägens stäckning bifogas ansökan. 

 Protokoll från vägorganisationens årsmöte bifogas ansökan. 

 Ansökan motiveras enligt bilaga, krävs när ”kommunalt intresse” är grunden för ansökan. 

 

Ansökan om kommunalt driftbidrag på angiven grund: 

 Utfartsväg för åretruntboende med folkbokförda på fastigheten. Vägens längd ska överstiga 500 meter, bidrag beviljas 
med ett avdrag på 200 meter.  

 Genomfartsväg som är en viktig del av omgivande vägnät, där en stor andel av trafiken består av andra än berörda 
fastighetsägare utmed vägen. Vägens längd ska överstiga 500 meter, bidrag beräknas på hela vägens längd. 

 Kommunalt intresse där en stor andel av trafiken består av andra än berörda fastighetsägare utmed vägen. Vägens 
längd ska överstiga 500 meter, bidrag beräknas på hela vägens längd. 

 Kommunalägd fastighet och inga hyres-, nyttjanderätts eller servitutsavtal anger något annat. 

 Äldre Byggnadsplan, gäller ett antal kända stugföreningar utanför tätort. 
 

Kontaktperson för vägen: 
Namn, styrkt av bifogat årsmötesprotokoll 
      
Adress Telefon  /  Mobiltelefon 
            

Postnummer och ort E-postadress 
            

 

Betalningsmottagare: 
Namn, styrkt av bifogat årsmötesprotokoll 
      
Adress Telefon  /  Mobiltelefon 
            

Postnummer och ort E-postadress 
            

Plusgiro: Bankgiro: Bankkonto inkl. clearingnr: 
                  

Bidraget beviljas för fem år men inför varje årlig utbetalning skall vägorganisation med egen drift lämna ekonomisk redovisning 
gällande föregående år samt framtida driftsplan. Detta ska lämnas till kommunen senast 1 februari, därefter sker utbetalning. 

 Vägorganisationen har ingen egen betalningsmottagare och Laholms kommun upprättar en driftsplan för vägen. 

 Vägorganisationen har Laholms kommun som mottagare av statligt driftbidrag. 

 

Namnunderskrift 
Ort och datum 
      

Underskrift av ansvarig, styrkt av bifogat årsmötesprotokoll 
 

 

Beslut 
Datum Namnteckning ansvarig handläggare 
  

Bidrag beviljas för: År      

Utbetalning/driftsplan för: År      

Avslag: 

Ovan lämnade personuppgifter kommer att registreras hos kommunen och behandlas i enlighet med bestämmelserna i 
personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 
Laholms kommun, utgåva2, januari 2013 


