
 

Välskötta vägar 

2022-2023 Info 6/2022  

”Aktiva väglag och välskötta vägar ger landsbygden livskraft.” 

 

 

 

Om ni planerar en grundförbättring för nästa år 2023 är det NU ni ska 

agera!  

Sista ansökningsdagen för år 2023:s grundförbättringsbidrag 5.8.2022. 

 

 

Ta kontakt! 

vägansvarig Carolina Sjögård tfn 0440 555 338, yksityistiet@loviisa.fi 

(semester 27.6 – 24.7.2022) 



Bidrag för enskilda vägar 

  

Lovisa stads bidrag för enskilda vägar:  

tilläggsuppgifter: www.lovisa.fi   --> Arbete och näring→Enskilda vägar 

vägansvarig Carolina Sjögård tfn 0440 555 338, yksityistiet@loviisa.fi 

a) Underhållsbidrag 

Det lönar sej för alla aktiva väglag att årligen ansöka om bidraget.  

b) Grundförbättringsbidrag för år 2023 

- 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 

- 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  
- bidrag som utbetalas för grundförbättringar (under 50 000€): 

▪ 1 000€ - 10 000€ 
- bidrag under 1 000€ beaktas vid åtgärder för trafiksäkerhet  

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

Vid grundförbättringar över 10 000 euro rekommenderas att väglaget också ansöker om 
statsbidrag! 

 

TAG KONTAKT MED VÄGANSVARIGA TJÄNSTEMANNEN SÅ FORT SOM MÖJLIGT OM NI 

PLANERAR ATT UTFÖRA EN STÖRRE GRUNDFÖRBÄTTRING SÅ KAN PROJEKTET TAS I 

BETRAKTANDE I FÖLJANDE ÅRS BUDGET. 

 

http://www.lovisa.fi/
mailto:yksityistiet@loviisa.fi


Statsbidrag för enskilda vägar  

källa, tilläggsuppgifter:  

 

 https://www.ely-keskus.fi/sv/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen 

 

Rätt till statsbidrag 
Statsbidrag kan erhållas under förutsättning att vägen har fastställts som berättigad till 
statsbidrag. Huruvida vägen har fastställts som berättigad till statsbidrag utreds i samband 
med behandlingen av statsunderstödsansökan. Berättigade till statsbidrag är med bil 
körbara enskilda vägar: 

•     ett väglag har grundats för vägen och 
•     uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i Lantmäteriverkets registret över 

enskilda vägar och i systemet för väg- och gatunätet (Digiroad) är uppdaterade 

 

Projekt som understöds 
Till prioriterade projekt hör bland annat: 

• broar och vägtrummor i dåligt skick 
• objekt som är viktiga för trafiksäkerheten 

Dessutom kan understöd beviljas till exempel för: 

• förbättring av vägens dränering och bärkraft 
• annan förbättring av trafiksäkerheten, såsom flyttning av väglinje eller uträtning av 

kurva 
• översvämnings- och tjälskador 

 

Brådskande problem 
Bidrag kan inte beviljas i efterskott. Vid brådskande, akuta fall som kräver åtgärder, t ex 
trumma har rasat, bör väglaget omedelbart vara i kontakt med NTM-centralen, trafiken 
kundservice: trafikens.kundservice@ntm-centralend.fi eller tel 0295 020 600 (vardagar kl 
9-15). 

 

https://www.ely-keskus.fi/sv/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen


Bidragets storlek 
Bidraget utgör vanligen 50 procent av de godkända och stödberättigande momsbelagda 
kostnaderna för projektet. Vissa projekt kan få ett större bidrag, det vill säga 75 procent. 
Sådana är t.ex. förnyelse och totalrenovering av broar och stora trummor samt reparation 
av skador på vägen som förorsakats av exceptionella naturförhållanden. 

 

Ansökning 
Väglaget ansöker om bidraget. Beslut om att ansöka om statsbidrag fattas på 

väglagets stämma och beslutet ska protokollföras. 

Bidrag beviljas i första hand till vägförbättringsprojekt som innefattar vägbygge. NTM-

centralen gör en bedömning över projektets betydelse och hur brådskande det är. Det 

finns ingen nedre gräns för projekt som understöds men i praktiken understöds projekt 

under 10 000 euro sällan.  

Bidragsbeslutet görs av den NTM-central som finns på det område största delen av vägen 

är belägen på. Bidragen behandlas kocentrerat i Birkalands NTM-central. Man kan ansöka 

om bidrag året runt (ingen ansökningstid). Det rekommenderas att man ansöker om bidrag 

under sommarsäsongen innan man utför projektet. 

Rekommenderat ansökningssätt: E-tjänst. E-tjänsten förutsätter stark autentisering t.ex. 
med bankkoder. Sekundärt ansökningssätt: En ansökningsblankett 

 

Bilagor 

Bilagor till ansökan 

• registerutdrag och kartbilaga där fast bosättning inom vägens influensområde är 
utmärkt (Lantmäteriverket, utdrag ur fastighetsdatasystemet/enskild väg) 

• protokollsutdrag av väglagets möte där beslut om bidragsansökan fattades 
• planläggningsdokument (arbetsbeskrivning, prestationsbaserad kostnadsberäkning, 

plankarta) 
• intyg eller annan utskrift över uppdaterade uppgifter i systemet för väg- och 

gatunätet (Digiroad) 

 

Rådgivning om statsbidrag för enskilda vägar 
Ytterligare information och rådgivning om statsbidrag för enskilda vägar fås av trafikens 
kundservice (mån.–fre. kl. 9–16) 

• liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi 
• 0295 020 603 (lna/mta) 

 


