
* Obligatoriska uppgifter – måste alltid fyllas i vid ansökan.

Ansökningsblankett 
Bidrag till enskilda vägar 

 
 
 
 
 

Allmänna uppgifter* 
Vägföreningens/samfällighetens namn Vägföreningens/samfällighetens organisationsnummer 

Namn (av vägens ägare utsedd kontaktperson) E-postadress

Adress Ort 

Postnummer Telefonnummer 

Mobilnummer Vägföreningens/samfällighetens bank-/postgironummer 

Beslut av vägens ägare* 

Ansökan ska styrkas genom ett bifogat underskrivet och justerat protokoll, från ett möte med vägens 
ägare. Dokument som ska bifogas ansökan: 

1. Mötesprotokoll med beslut om att vägens ägare beslutat söka nedan nämnda bidrag.

 Vägens ägare godkänner kommunens bidragsregler för enskilda vägar

Typ av bidrag* 

Fyll i det/de bidrag som ansökan gäller 

 Föreningen/samfälligheten ansöker om driftbidrag

 Föreningen/samfälligheten ansöker om tillgänglighetsbidrag

 Föreningen/samfälligheten ansöker om investeringsbidrag

Information om vägen* 

  Vart är vägen belägen? 

Dokument som ska bifogas ansökan: 

1. Kartbild där vägens sträckning är markerad (flera vägar inom vägföreningens/samfällighetens
område får finnas på kartan, dessa märks med olika benämning, exempelvis 1:1, 1:2 o.s.v.)

Blanketten skickas digitalt till:
gatormark@morbylanga.se 

eller via post till: 
Mörbylånga kommun 
Gator och service  
386 80 Mörbylånga 
 

mailto:gatormark@morbylanga.se


* Obligatoriska uppgifter – måste alltid fyllas i vid ansökan.

  Antal fastigheter längs vägen där boende är folkbokförda Vägens längd (meter) 

  Vägens bredd exclusive dike/vägområde (meter) Typ av beläggning på vägen 

  Bredd och längd på vändzon på återvändsgata (meter)  Vägen har ingen återvändsgata

Uppgifter för ansökan om tillgänglighetsbidrag för enskild väg (fylls i om 
aktuellt) 

  Anledning till att tillgänglighetsbidrag söks: 

  Tidigare beviljat tillgänglighetsbidrag 
 JA   NEJ

Om JA – vilket år beviljades bidraget senast? 

  Vägföreningen/Samfälligheten ämnar hålla vägen öppen för allmänheten året runt. 
 JA   NEJ
Om NEJ ovan – vilken period ämnar vägföreningen/Samfälligheten stänga av vägen? 

_________ - _________ 

Om NEJ ovan – vad är anledningen till avstängningen av vägen? 

Uppgifter till ansökan om investeringsbidrag för enskild väg (bilagor bifogas 
om aktuellt) 
Dokument som ska bifogas ansökan: 

1. Offert på önskad åtgärd.
2. Beviljade investeringsbidrag 5 år tillbaka redovisas: utförd åtgärd, kostnad för åtgärden samt

erhållen bidragssumma.

Kommunen kan vid behov begära in kompletteringar. 
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