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VÄGBIDRAGSANSÖKAN

KORSNÄS KOMMUN
Tekniska nämnden
Strandvägen 4323
66200 KORSNÄS

OBS! Vägbidragsansökan ska inlämnas till
Korsnäs kommun senast 31.3.2021 kl. 16.00.

Sökanden fyller i
Väglagets namn
Ordförande eller syssloman
Postadress

Postnummer och ort

Telefon

e-post

Bank, IBAN kontonummer
Redovisning för erhållande av vägunderhållsbidrag
Bokslutsuppgifter från senaste verksamhetsår
Utgifter

Inkomster

Hyvling

€

Vägavgifter

€

Sladdning

€ Kommunbidrag

€

Dammbindning

€ Statsbidrag

€

Sly/slåtter

€ Övriga intäkter

€

Plogning

€ Intäkter totalt

€

Kantmarkering

€

Vinterhyvling

€ Till ansökan ska bifogas kopior av alla kontoutdrag för

Issandning

€

underhållsåret. För händelser där det inte tydligt framgår
händelsens art och mängd behövs en bestyrkt kopia av
€ verifikatet.

Grusning
Rensning av diken

€

Trummor, broar

€ Uppgifternas riktighet intygas:

Beläggningsunderhåll

€

Administration

€ Ort och datum

Övriga utgifter

€

Kostnader totalt

€ Underskrift

Kommunen fyller i
Ansökan anlänt

Ansökan granskad

Vägens nummer

Vägens klass

Bidragssträcka (km)

bosättning (km)

utan bosättning (km)

genomfartstrafik (m)

Kommentarer

Enskilda vägars gruppering i vägklasser och underhållsbidragens storlek på baksidan av denna blankett.
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VÄGKLASSER OCH UNDERHÅLLSBIDRAG
En ändring av lagen om enskilda vägar trädde i kraft 1.1.1996. Lagen ändrades så att beviljande av bidrag
för underhåll av enskilda vägar underkastas prövning. Detta betyder i praktiken att statsbidrag inte längre
fås om det inte finns anslag för detta i statsbudgeten.
De bidragsberättigade enskilda vägarna delas in i tre klasser: A, B och C.
Den 12.4.2018 beslöt Tekniska nämnden i Korsnäs att underhållsbidragen ska justeras och höjas fr.o.m. år
2019. Enligt levadskostnadsindex innebar detta år 2019 en höjning om 15,8 % från år 2008 när bidragens
storlek senast justerades. Underhållsbidragen justeras fr.o.m. år 2020 årligen enligt levnadskostnadsindex.
Bidrag som utbetalas 2021 (för redovisningsåret 2020) enligt följande:
Klass A (vägar som har stats- och kommunbidrag)
• maximalt 850,49 €/km eller högst 100 % av redovisade kostnader (om statsbidrag erhålls, minskas
kommunens bidrag med statsbidragsandelen).
• vägar med permanent beläggning erhåller max 40 % av ovannämnda underhållsbidrag =340,20 €/km
• för väg(del) utan bosättning max 276,21 €/km eller högst 100 % av redovisade kostnader.
• vägar i klass A med exceptionell stor genomfartstrafik får ett extra bidrag på:
▪ 0,122 €/m för vägar med asfalt- eller oljegrusbeläggning.
▪ 0,466 €/m för grusvägar.
Klass B (vägar som enbart har kommunbidrag)
• max 661,62 €/km eller högst 100 % av redovisade kostnader.
Klass C (vägar som enbart har kommunbidrag)
• max 472,75 €/km eller högst 100 % av redovisade kostnader.

