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Ansökan om kommunalt driftbidrag för 
privata utfartsvägar i  
Högsby kommun 
 

  

Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och skicka den signerad till Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund, Box 507, 577 26 Hultsfred eller scannad via e-post 
osk@osk.hultsfred.se. Mejlet eller kuvertet märks med ”Bidragsansökan privat utfartsväg”. 
 

Sökande 

Förnamn Efternamn 

  

Adress Postnummer Postort 

   

E-post Tfn/mobil 

  

 

Vägsträcka 

Ansökan gäller vägsträcka Vägens längd (meter) 

  

Är sökande sista permanentbostad på vägsträckan? OBS! Om ni svarat nej på föregående fråga och en ansökan inkommer 
från permanentboende som bor efter er längs vägsträckan kommer  

      Ja              Nej 
kommande års bidrag utbetalas till den personen istället. 

 

Bidragsmottagare privatperson (sökande) 

Förnamn Efternamn 

  

Bankkonto (inkl. clearingnummer) Plusgiro Bankgiro 

   

 

Bidragsmottagare annan (entreprenör, annan privatperson, vägförening) 

Entreprenör/namn privatperson/vägförening OBS! Om vägförening med statligt bidrag erhåller 
bidraget för att sköta snöröjningen är bidragsnivån 
högre. Se mer info på hemsida och reglemente.    

Bankkonto (inkl. clearingnummer) Plusgiro Bankgiro 
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Ansökan om kommunalt driftbidrag för 
privata utfartsvägar i  
Hultsfreds kommun 
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Namnunderskrift 

Ort Datum (201X-XX-XX) Underskrift 

   

 
 
Handläggningsinformation och bidragsnivåer 
Bidragsansökningar hanteras löpande efter den ordning de inkommer. Bidrag utbetalas kvar-
talsvis vilket innebär att om du lämnar in din ansökan i januari får du bidrag senast sista 
veckan i mars osv.  

Ingen bekräftelse på beviljat bidrag kommer skickas ut vilket innebär att hör ni inget inom 
det närmsta kvartalet så har bidrag beviljats. Bekräftelsen sker genom att pengarna är utbe-
talda. Skulle bidrag avslås meddelas det så snart som möjligt dock max tre månader efter 
ansökan. Avslag kan ges om förutsättningar för att erhålla bidrag inte uppfylls eller om nå-
gon annan boende som bor längre in på vägen redan ansökt om bidrag för aktuell vägsträcka.  

Eventuell ansökan om snöröjning utförd av kommunen måste inkomma senast 1 september 
till ÖSK för att snöröjning ska hinna beställas till aktuell väg innan första snön kommer. Om 
ansökan inkommer senare kan det innebära att ÖSK inte hinner lösa det innan första snöfall-
et. 

Aktuella bidragsnivåer hittar du på hemsida inför varje nytt kalenderår.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen: 
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt uppdrag. Du har rätt till mer information eller få rättelse 
om uppgifterna är felaktiga. Vänd dig till Personuppgiftsombudet, Box 500, 577 26 Hultsfred, telefon 0495-24 
00 00.  
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