Grunder för bidrag till enskilda vägar 2022

Underhållsbidrag:
-

information om bidragsansökan per brev åt Lovisas kända väglag, på Lovisas
internetsidor och kungörelse i tidningar

-

bidrag betalas endast till grundade väglag, kontaktuppgifterna bör meddelas/
uppdateras till Lantmäteriverket, vägens begränsningar till Digiroad

-

i tid inlämnad fullständig ansökan på anvisad blankett jämte bilagor,
inlämnad och oss tillhanda senast 8 april 2022 kl.14.00

-

ansökan hämtas eller skickas per post till adressen:
Landsbygdsenheten
Bäckasgränd 1 A
07880 LILJENDAL
eller till Lovinfo,

-

per e-post yksityistiet@loviisa.fi

-

till ansökan om underhållsbidrag bifogas:
▪
▪

protokoll från senaste årsstämma (högst 4 år gammalt)
föregående års godkända bokslut; med verksamhetsgranskarnas
utlåtande eller ordförandes/sysslomannens underskrift

-

bristfälliga ansökningar förkastas, om de inte kompletteras inom utsatt tid

-

försenade ansökningar förkastas

-

två underhållsklasser:
*I-klass: väg med fast bosättning, genomfartstrafik eller livligt trafikerad
*II-klass: väg med fritidsbosättning

-

underhållsbidraget utbetalas på hösten
bidragets storlek i de två klasserna fastställs årligen av landsbygdsnämnden inom ramen
för de befintliga budgetmedlen

-

beviljas för högst 80% av väglagets underhållskostnader, från det föregående året

-

bidragsberättigad sträcka tills den sista bebodda lägenheten på vägen

-

bidraget beviljas som ett fast bidrag per kilometer, enligt hur lång vägsträcka, som
uppfyller klassens krav
inget bidrag för skogs- och åkervägar

-

- användningen av vägen för annan trafik än sådan som gagnar vägdelägarna får inte
förbjudas eller vägen stängas av (Lag om enskilda vägar 85 §)

Förfrågningar: landsbygdsombudsman Carolina Sjögård yksityistiet@loviisa.fi, 0440 555 338

Grunder för bidrag till enskilda vägar 2022

Grundförbättringsbidrag för 2023:
-

information om bidragsansökan per brev åt Lovisas kända väglag, på Lovisas
internetsidor och kungörelse i tidningar

-

bidrag betalas endast till grundade väglag, kontaktuppgifterna bör meddelas/
uppdateras till Lantmäteriverket, vägens begränsningar till Digiroad.

-

förhandsansökning med blankett för ansökan om grundförbättringsbidrag med bifogad
utförlig arbetsbeskrivning och realistiskt kostnadsförslag lämnas in året innan arbetet
utförs
sista inlämningsdagen och oss tillhanda senast 5 augusti 2022 kl. 14.00

-

ansökan hämtas eller skickas per post till adressen: Bäckasgränd 1 A, 07880 LILJENDAL
eller till Lovinfo, per e-post yksityistiet@loviisa.fi

-

bidrag som utbetalas för grundförbättringar (under 50 000€):
• 1 000€ - 10 000€
• bidrag under 1 000€ beaktas vid åtgärder för trafiksäkerhet

-

för stora grundförbättringar över 50 000€ är det möjligt att bevilja ett större bidrag inom
budgeterade medel

-

grundförbättringen är ett helhetsprojekt, som strävar till att höja standarden på vägen
eller en del av den, samt förbättra trafiksäkerheten

-

med grundförbättring avses:
-byte av vägtrumma/trummor
-dikning
-förbättrande av vägens bärighet och formning av vägen
-breddning av vägen
-uträtning av vägen eller höjning av vägen
-minskande av tjälskador
-borttagning av stora stenar på vägbanan eller bredvid den
-förnyande eller grundlig reparation av broar

-

det beviljas inte bidrag för skogs- och åkervägar

-

användningen av vägen för annan trafik än sådan som gagnar vägdelägarna får inte
förbjudas eller vägen stängas av (Lag om enskilda vägar 85 §)

-

det beviljas inte bidrag för asfaltering av vägen eller belysning

-

landsbygdsnämnden har rätt att kräva tilläggsarbeten vid grundförbättring

-

grundförbättringsbidraget kan avslås om grundförbättringsbehovet uppstått på grund av
försummelse av vägunderhållet

-

grundförbättringsbidrag för reparation av oförutsedda skador kan betalas ut retroaktivt
om det finns pengar

-

grundförbättringsbidrag betalas ut mot kvitto efter det att arbetet har blivit gjort och
kontrollutförd, vid större projekt kan förskott utbetalas

Förfrågningar landsbygdsombudsman Carolina Sjögård yksityistiet@loviisa.fi, 0440 555 338

