Tekniska kontoret
ANSÖKAN OM KOMMUNALT BYGGOCH ISTÅNDSÄTTNINGSBIDRAG
FÖR ENSKILD VÄG UTAN
STATSBIDRAG
Det finns vissa möjligheter till kommunala bidrag för ombyggnad och
iståndsättning till enskilda vägar utan statsbidrag från Vaggeryds kommun enligt
kommunfullmäktiges beslut från 1971-10-25 med revidering 1984 och 2004.
Förutsättning för utbetalning styrs även av hur mycket pengar som avsätts i den
kommunala budgeten varje år. Det kommunala bidraget utgår med maximalt 50%
av de till tekniska kontoret redovisade och godkända kostnaderna.

Endast fastigheter som används som året runt-bostad där ägaren (eller
hyresgäst) är skriven på fastigheten kan erhålla bidrag. Tekniska kontoret ska
godkänna arbetet innan det påbörjas för att bidrag ska utgå. Mer information
om de kommunala vägbidragen finns på kommunens webbplats;
www.vaggeryd.se. Kontakta gärna tekniska kontoret om du har några frågor,
tfn 0370-67 80 00 eller e-post tekniska@vaggeryd.se .

Sökande
Sökandes namn

Personnummer

Utdelningsadress, postnummer, postort

Telefon/mobil

E-post

Uppgifter om vägen
Ev. vägnummer

Vägens sträckning

Vägens längd (meter)

Vägens bredd (meter)

Beskrivning av planerad åtgärd

Tidsplan för de planerade åtgärderna

Kontaktperson för byggnationen

Uppgifter för utbetalning av bidrag
Kontaktperson bidraget ska utbetalas till

Plusgiro

Bankkonto

plusgironummer

Bankgiro

bankgironummer

clearingnummer och kontonummer

Ange vilken bank ovanstående gäller

Sökandes underskrift

Datum

Namn och namnförtydligande

Informationen du lämnar i denna ansökan kommer att lagras och bearbetas i dataregister av Vaggeryds kommun i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För frågor eller information om databehandlingen, kontakta Vaggeryds
kommun, tekniska kontoret, Box 43, 568 21 Skillingaryd, tel 0370 67 80 00.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Organisationsnummer

Box 43
568 21 Skillingaryd

Bangårdsgatan 2
Skillingaryd

0370-67 80 00

0370-67 81 40

5950-7434

212000-0522

E-post

Internetadress

kommunstyrelsen@vaggeryd.se

www.vaggeryd.se

Tekniska kontoret
Obligatoriska bilagor
Kalkyl med aktiviteter och kostnadsuppskattning
Kartskiss över vägen
Fakturakopior (skickas in efter att bidraget beviljats, men innan utbetalning)
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