
ANSÖKAN om kommunalt bidrag för underhåll av enskild väg

Bidragsmottagare 
Namn Personnummer 

Adress Telefon (även riktnummer) 

Postnr Postadress Mobiltelefon 

E-postadress

Hur ska bidraget utbetalas? (1 Bankkonto,  2 Postgiro,   3 Bankgiro) 
Bankens namn Postgironummer 

Clearing nummer Kontonummer Bankgironummer

Uppgifter om utfartsvägen 
Ange närmaste allmän väg eller vägsamfällighet Vägens längd från den året-runt-fastighet som 

har det längsta avståndet     

Ca:  m

Markera vägens sträckning på erhållen karta eller 
kartskiss, som bifogas ansökan! 

Utgår något annat vägbidrag? 

 Nej    Ja 

1 2

3

Ronneby kommun
Postadress SE-372 80 Ronneby 
Besöksadress  Stadshuset Telefon 
Webbplats www.ronneby.se E-post

0457-61 80 80
tekniskaforvaltningen@ronneby.se 

För underhåll av enskilda utfartsvägar med en längd av minst 100 m till allmän väg, vägsamfällighet 
etc. utgår kommunalt årligt vägunderhållningsbidrag under förutsättning att den enskilda utfartsvägen 
är till stadigvarande nytta för året-runt-boende. 

Information om enskild väg finns på www.ronneby.se (sök på enskild väg). 

http://www.ronneby.se
http://www.ronneby.se
mailto:tekniskaforvaltningen@ronneby.se


Undertecknade året-runt-boende utmed den ovan angivna utfartsvägen godkänner härmed att det kommunala 
bidraget utbetalas till den i ansökan angivna bidragsmottagaren. 

Samråd bör ske med fastighetsägaren, om det inte är samma person som den året-runt-boende. 
Om bidragsmottagaren är en förening med egen styrelse, räcker det att en kopia bifogas av det 
protokoll som visar att samtliga berörda är överens. Dock måste den året-runt-fastighet registreras, 
som i sin vägdel har det längsta avståndet. 

Fastighetsbeteckning Året-runt-boende (namnteckning) 

     Jag har förstått informationen avseende personuppgiftsbehandling och godkänner att Ronneby kommun 
använder dem för handläggningen av mitt ärende. Informationen hittas på https://ronneby.se/om-
webbplatsen/om-personuppgifter.

Härmed intygas att ovanstående uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena. Om förhållandena förändras meddelas detta 
till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. 
Ort och datum Underskrift bidragsmottagare 

Ronneby kommun
Postadress SE-372 80 Ronneby 
Besöksadress  Stadshuset Telefon 
Webbplats www.ronneby.se E-post
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