
SÖDERHAMNS KOMMUN 
Teknisk serviceförvaltning 
826 80 SÖDERHAMN 

Ansökan om kommunalt underhållsbidrag till icke statsbidragsberättigad 
enskild väg för permanent bebyggelse. 

Vägunderhåll avseende år: (föregående kalenderår) 

Väg nr: . . . . . . . . . . . . Vägnamn/sträckning: ... .. ..... ............. ... ... .... .. .. .... .. ... ..... ... .... ... . 

Väghållarens ombud: 
namn, adress tel.nr 

Utbetalningsadress: 
om annan än ovan 

Organisationsnr 

Bankgiro nr: ... ... ... .. .. ... .... ......... .. .... ...... ...... ... .. .... ..... .. .......... .... ... ... .. .. . 
(Ange vilken bank som avses om ni lämnar ett bankkontonummer) 

Bidragsberättigad väglängd: ....... . ............... meter 

Antal permanent bebodda fastigheter som vägen betjänar: . . .. ...... St 

Permanent bebodda fastigheter som ingår i vägföreningen eller vägsammanslutningen: 

(Ange fa stighetsbeteckning) 

Kostnadsredovisning: 

Ovanstående kostnadsredovisning bestyrks: .. ... .. .. ... ... ......... ......... ..... .. ... ... .... .... .. ....... ..... ... . 
(Vid anfordran ska kostnaderna kunna styrkas med kvittenser e.d) 

Övriga upplysningar: 

Med hänvisning till ovanstående uppgifter anhålles om kommunalt bidrag enligt fastställda normer . 

. .. .. . .. . ... .. .... .. ..... ....... . ... . .. . . .... . . . ..... .. den I 20 

Vä f!,hil llarens ombud 



Frivillig överenskommelse om drift/upprustning av 
enskild väg, ifylles endast om vägförening saknar 
organisationsnummer. 

I Avser vägförening I Litt Nr 

Mellan undertecknade väghållare av ovanstående enskilda väg har följande 
överenskommelse träffats 

Beträffande vägens underhåll samt eventuell upprustning förbinder vi oss att 
underhålla vägen. 

Vi är överens om hur vi använder bidraget från Söderhamns kommun 

Vi förbinder oss även att meddela Söderhamns kommun om förändringar vidtas i 
denna överenskommelse. 

Om någon av de överenskommelsens berörda fastigheter skulle övergå till annan person 
ska vägsammanslutningen omedelbart arbeta för att den nye ägaren ska överta motsvarande 
förpliktelser. Detta skall omedelbart rapporteras. I annat fall kan bidrag för kommande 
år påverkas. 

Underskrift av väghållarens ombud 

Namnunderskrift Namnförtydligande 



Ägare eller av representant för fastigheten, 
namn och namnförtydligande 

Namn 

Namnförtydligande 

Namn 

Namnförtydligande 

Namn 

Namnförtydligande 

Namn 

Namnförtydligande 

Namn 

Namnförtydligande 

Fastighets beteckning 
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