
 

ANSÖKAN 
Kommunalt bidrag till enskild utfartsväg 

inom Götene kommun 

 

 
 
Avser väg från fastighet, ange fastighetsbeteckning I församling 

  
Fram till väg Utfartsvägens längd i meter 

  

 
 
Är fastigheten åretruntbostad Får ni statliga bidrag för vägen 

 Ja   Nej  Ja   Nej 
Används utfartsvägen av mer än en fastighet Är samtliga fastighetsägare överens om att söka bidrag 

 Ja   Nej  Ja   Nej 

 
 
Övriga berörda fastigheter 
Fastighet Ägare 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
Vid ansökan första gången samt vid förändring av vägsträckan ska karta som visar vägens sträckning 
och längd bifogas ansökan. 

 

 

Namnteckning 
Ort och datum 

 

Sökandes namnteckning Namnförtydligande 

  

 

 

Beviljat bidrag betalas till 
Postgiro Bankgiro 
  

Bankkonto, clearingnummer Bankkonto, kontonummer 
  

Namn 
 

Adress Postadress 
  

Telefon (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) 
  

Telefon, mobil E-postadress 
  

 

Ansökan lämnas till Skara kommun, Förvaltningen för Service & Teknik, 532 88 SKARA. 

Vid frågor ring 0511-322 32. 



 

Information om kommunalt bidrag för enskild väg (ej berättigad till bidrag 

från Vägverket) 
 
För de vägar som inte har rätt till bidrag från Vägverket, betalar kommunen ut ett årligt 

underhållsbidrag på 1,50 kronor/vägmeter för den del av vägen som överstiger 100 m. 

Gräns för att bidrag ska betalas ut är 1000 kronor, vilket betyder att vägsträckan ska vara 

minst 770 meter. 

 

För att bidrag ska betalas ut gäller följande: 

- Vägen ska vara utfartsväg från permanentbostad. 

- Vägen ska hållas i sådant skick som är tillfredsställande för dess ändamål. 

- Vägen ska hållas öppen för allmänheten. 

- Som väglängd räknas sträckan från där tomten ansluter till allmän väg eller annan väg 

som är berättigad till bidrag. 

- Om en fastighet har två eller fler utfartsvägar kan man bara få bidrag för den kortaste 

vägen. Om annan väg tjänar allmänt intresse (ex. postbil, skolbuss) utgår bidrag även till 

denna. 

 

 

Utbetalning av bidrag 

- Bidrag betalas ut under sista kvartalet, innevarande år. Ansökan ska vara inlämnad 

senast den 30 september. 

 
Bestämmelserna är fastställda av kommunfullmäktige i Götene § 40/2009. 

 


