
Karlskoga kommun 
110. Teknik- och fastighetsavdelningen
Svetsarevägen 5
691 83 Karlskoga

Kommunalt bidrag för enskild väg 
Ansökan om kommunalt bidrag till underhåll respektive vinter- väghållning av enskild 
väg (utan statsbidrag) som betjänar fast bostad/bostäder. Ansökan avser den del av 
vägen som överstiger 100 meter. 

Ansökan och fullmakt måste vara Karlskoga kommun tillhanda senast sista februari året 
efter det år bidraget avser. Bidrag under 100 kronor utbetalas inte. 

Sökandes namn 

Organisationsnummer 

Adress 

Postnr och ort 

Telefonnr 

Kontonummer dit utbetalning ska ske 

Vägen utgör utfart för följande permanent bebodda fastigheter: 

Väglängd, ange hela sträckan: 
Vägen ansluter till följande allmänna eller statsbidragsberättigade väg: 

Karlskoga den 

Sökandes underskrift: 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, mobilnummer, personnummer, e-post 
och organisationsnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna dokumentera din ansökan. Du har rätt att 
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att 
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du 
enklast genom att kontakta oss på adressen ovan. Du når vårt dataskyddsombud på datatskyddsombud@karlskoga.se. 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen 
(tillsynsmyndighet). Personuppgiftesansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden som du kan kontakta på 
samhallsbyggnadsnamnd@karlskoga.se 

Ansökan om kommunalt bidrag för enskild väg

mailto:datatskyddsombud@karlskoga.se


Adress 

Fastighet 

Personnummer Namn 

Fullmakt 

Nedanstående person har rätt att uppbära och utkvittera utgående bidragsbelopp enligt 
ansökan om kommunalt bidrag för enskild väg. 

Övriga nyttjare av ovannämnda väg: 
Fastighet Ägarens namnteckning 

Egenhändiga namnteckningar bevittnas: 

…………………………………... ………………………………………. 
Namnteckning Namnteckning 

....................................................... ............................................................ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

....................................................... ............................................................ 
Gatuadress Gatuadress 

....................................................... ............................................................ 
Postadress Postadress 

Bifogas ansökan om kommunalt bidrag för enskild väg 

Bilaga
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