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TEKNISKA NÄMNDENS VÄGSEKTION 

BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR 

  
 De enskilda vägar som önskar få kommunalt bidrag för underhåll eller grundförbättring 

ur 2019 års anslag skall anhålla om detta hos tekniska nämndens vägsektion senast 
29.3.2019 kl. 14:00 Försenade ansökningar beaktas inte. 

 
 Bidrag beviljas endast sådana enskilda vägar för vilka väglag bildats enligt lagen om 

enskilda vägar och som betjänar fast- eller fritidsbosättning.  
  
 Ansökan om underhållsbidrag görs på en blankett, som sänds till de väglag, vilka har 

meddelat sina kontaktuppgifter. Till ansökan skall bifogas protokoll från stämman 2019 
samt vid stämman fastställt bokslut. Om väglaget ej håller årsstämma varje år, bör likväl 
protokoll från senaste stämma bifogas ävensom ett granskat bokslut för verksamhets-
året 2018 eller 2017 -2018, beroende på väglagets redovisningsperiod. 
I den händelse det inte ur protokollet från senaste stämma framgår, att väglaget inte 
kommer att kallas till stämma 2019, bör även bifogas protokollet från den stämma där 
sådant beslut fattats. 

  Protokoll samt bokslutsuppgifter kan inlämnas senare, dock senast 31.12.2019 
kl. 14:00. Inlämnande av reviderat bokslut och vägstämmans protokoll är ett villkor för 
utbetalande av bidrag. 

   
 Ansökan om grundförbättringsbidrag görs separat på särskild, för ändamålet avsedd 

blankett. Till ansökan bör bifogas kartbilaga där arbetsobjekten utmärkts samt de fast 
bosatta fastigheterna markerats.  

 
Ansökningshandlingarna inlämnas till vägsektionen 
• per post under adress PB 58, 10611 RASEBORG 
• till stadshusets Front Office , Raseborgsvägen 37, Ekenäs eller  
• elektroniskt till: enskildavagar@raseborg.fi  

 
Ansökningsblanketter fås från Tekniska sektorn, administrativa avdelningen och 
stadens Front Office, Raseborgsvägen 37, Ekenäs eller på nätet: 
www.raseborg.fi/blanketter/enskilda-vagar   
 
Närmare information om principer för beviljande av bidrag finns på stadens hemsidor: 
http://raseborg.fi/enskilda-vagar 

 
Kuvert innehållande ansökningshandlingarna bör tydligt märkas med "Vägbidrag" 

 
Tilläggsinformation:  
Carl-Johan Jansson tfn 019 289 3835   eller   
Soile Mäkinen         tfn 019 289 2523 
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