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Ansökan om särskilt driftbidrag till 
statsbidragsberättigad enskild väg

Utbetalning av bidrag sker till det konto som användes vid föregående utbetalning eller till det konto som 
anmäls via blanketten ”Anmälan om ändrade uppgifter för kommunalt driftbidrag ”.  

Du kan också göra denna ansökan direkt på webben via E-tjänster och blanketter på www.ljungby.se 

Avser väg 
Enskilda vägens nummer Föreningens namn 

Ansökan gäller 

 Trafiksäkerhetsåtgärder  Bärighet  Miljö  Framkomlighet  Beläggning 

 Annat arbete: 

Kostnader 

Av Trafikverket godkänd kostnad (inkl. mervärdeskatt): Kronor 

Av Trafikverket beviljad bidragsprocent:  % 

Av Trafikverket beviljat statsbidrag: Kronor 

Kontaktperson för denna ansökan 
Förnamn Efternamn Ev uppdrag i föreningen 

Adress Postnummer Postort 

Telefon Mobiltelefon E-postadress

Bilaga 

 Trafikverkets kostnadsberäkning och bidragsbeslut bifogas till ansökan  

Underskrift 
Underskrift Namnförtydligande 

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt register. Du 
har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och 
även begära rättelse av dessa. För att läsa mer gå in på www.ljungby.se. Personuppgiftsansvarig är tekniska 
nämnden.

Ansökan skickas till 

Ljungby kommun 

Tekniska förvaltningen 

341 83 Ljungby 

POSTADRESS TELEFON ORG NR 

Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen, 341 83 Ljungby   0372-78 90 00 vx 212000-0670 
E-POST FAX WEBBPLATS 

tekniska.forvaltningen@ljungby.se 0372- 78 91 44 www.ljungby.se 
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