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Vasa stad, Kommuntekniken             märk kuvertet ”Bidrag för enskild väg”
Kyrkoesplanaden 26 A, 65100 VASA tfn 040 354 3494

Kommuntekniken fyller i Anlände _____ . _____ . ________
Väglaget fyller i

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM VÄGLAGET

  Väglagets namn ……………………………………………......

   Registernummer ……………………........................................

· När är väglagets kontaktuppgifter uppdaterade i LMV :s register och i Digiroud,  datum………

  IBAN-kontonummer ……………………………………..
VÄGLAGETS ORDFÖRANDE ELLER KASSÖR:

Namn ………………………………………………….  Personbeteckning ................... - ............
Befattning …………………………………………………
Postadress ……………………………………………
Postnummer och –anstalt …………………………..
Telefon under tjänstetid …………………………………..
E-postadress ……………………………………….

Ett organiserat väglag : ett nytt lag för enskilda vägar 50§ ja 84§

Enligt lagen måste väglag bildas för enskilda vägar
för att att understöd ska erhållas

*Väglagens kontaktuppgifter ska vara uppdaterade
i Lantmäteriverkets register och i det
riksomfattande väg- och gatunätets datasystem
Digiroad

Poängsättning för en enskild väg
Total längd på väglagets vägar km
Vägens nätverksmässiga betydelse,  5 – 20 p p
Mängden permanent bosättning ≥3 (hushåll /p) * p
Jord- och skogsbruk, max 20 p p
Trafik på vågen, max 20 p p
Väglagets poäng sammanlagt Poäng

*)   Med permanent bosättning avses att minst 3 ägare/innehavare bor året runt på fastigheten.
Vägens trafikerbarhet är dålig, bidraget kan enligt prövning dras in för tiden……
[   ] Jag går med på att beslutet om denna bidragsanhållan sänds till ovanstående e-postadress.

Datum                                                  Underskrift

Beslut av tekniska nämd: Bidrag
Skötselklass I p. km 856,09 euro / km € / år
Skötselklass II p. km 642,07 euro / km € / år
Skötselklass III p. km 428,05 euro / km € / år
Skötselklass IV p. km 214,02 euro /km € / år
Beviljade bidrag för tiden € / år
Datum Behandlare

lassi.pihlajamaki
Kirjoituskone
För tiden 2019 - 2021
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Vasa stad, Kommuntekniken             märk kuvertet ”Bidrag för enskild väg”
Kyrkoesplanaden 26 A, 65100 VASA tfn 040 354 3494

UPPGIFTER OM POÄNGSÄTTNING OCH VÄGUNDERHÅLL
Väglagets vägar: Längd 1..klass 2.klass 3.klass 4.klass
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Väglagets vägar sammanlagt

Skötselklass: 1. 41-100 p   / 2. 21-40 p    / 3. 11-20 p    / 4. <10 p

Vägens trafikerbarhet är dålig, bidraget kan enligt prövning dras in.

Inventering gjord 31.10- 16.11.2014 Fotograferad  24.3–11.4.2015

Terrängsyn Grundförbättrings-arbeten
Andra anmärkningar på vägen:

VÄGLAGETS UTGIFTER OCH INKOMSTER FÖREGÅENDE RÄKENSKAPSPERIOD:
(L om enskilda vägar 64 § och 67 §)
Utgifter Eur Inkomster Eur
Sommarunderhåll Bidrag
*utformning och utjämning (hyvling eller
sladdning)

*kommunala bidrag

*dammbindning (saltning) *statsbidrag för grundlig förbättring
*övriga arbeten
Vinterunderhåll Väg- och bruksavgifter
*plogning och slungning *vägavgift
*halkbekämpning *bruksavgift
*övriga arbeten
Iståndsättningsarbeten Övriga inkomster
*grusning
*diken och trummor
*övriga arbeten
Förvaltningsutgifter Inbesparingar
Totalt Totalt

BILAGOR:
[   ] En kopia av protokollet från väglagets stiftande stämma eller vägförrätningen.

[   ]  Kopia av föregående räkenskapsperiods bokföring och granskning av redovisningen

[   ]  Tillägsuppgifter




