
Stadsbyggnadsförvaltningen
Gatuavdelningen
631 86 Eskilstuna
E-post: gatuavdelningen@eskilstuna.se

Ansökan om kommunalt 
driftbidrag till enskild väg

Underskriven ansökan och bilagor skickas till ovanstående adress senast 30 augusti. 

Vägar för vilka bidrag söks och fastigheter med permanentboende ska ritas in på karta som bifogas ansökan. På kartan ska de 
aktuella vägarna synas tydligt. Om karta inte bifogats kommer inte ansökan att godkännas.

I enlighet med antagna regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar i
Kommunfullmäktige 2005-08-25 ansöks om bidrag för vägen/vägarna enligt nedan. 

Vägar och ägare
Väg/vägar

Ovanstående väg/vägar tillhör (vägsamfälligheten/vägföreningens namn)

Total väglängd

meter

Antal permanentbostäder som vägen betjänar

stycken

Antal fritidsbostäder som vägen betjänar

stycken
  

Bidrag ska utbetalas till
Organisationsnummer/personnummer

                

Gatuadress

Postnummer Postadress

Kontaktperson Telefon dagtid

Bankgironummer/Postgironummer * E-postadress

* I undantagsfall kan kontonummer lämnas men då krävs utdrag från bank som bekräftar ägaren till kontonumret.

Observera att vägsamfälligheten/vägföreningen är ansvarig att rapportera ändrade kontaktuppgifter och bankgiro/postgiro-
nummer senast 1 oktober varje år. Eskilstuna kommun är inte ansvarig för eventuell felaktig utbetalning om förändringar  
inte har rapporterats.

Underskrift av samtliga väghållare/befullmäktigad styrelse (protokoll från årsmöte ska bifogas ansökan)

Med nedanstående underskrift/er godkänns  
ovanstående uppgifter och villkor.

Datum Ort

Underskrift Underskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande

Underskrift Underskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande

 

Kommunens anteckningar och beslut (nedanstående fylls i av stadsbyggnadsförvaltningen)

Bidrag beviljas

Ja          Nej

Bidrag beviljas för

Meter

Datum Signatur tjänsteman

 

Så här behandlar Eskilstuna kommun dina personuppgifter
För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. På eskilstuna.se/GDPR kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter.
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Blanketten kan fyllas i elektroniskt,
annars var god texta.
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