
ANSÖKAN OM DRIFTBIDRAG FÖR ENSKILD VÄGHÅLLNING

Namn/förening: Personnummer/organisationsnummer:

Fastighetsbeteckning: Är fastigheten taxerad som: 

Karta eller skiss där vägen är utmärkt, början och slutet på vägen skall anges samt 
vägens längd i meter. (Kan biläggas separat) 

Bidragskriterier: 

Enligt kommunstyrelsens beslut 1990-12-17 § 431 kan driftbidrag till enskild väg beviljas om: 

• Vägen är mellan 150 och 1 000 m lång
• Vägen är farbar med bil året om
• Sökandes fastighet används för permanentboende
• Fastigheten är taxerad för permanentboende

Fritidshus Fast bostad

Kommunalt bidrag utgår ej för vägar inom fritidsområde eller till hus som har byggnadslov för 
fritidsändamål även om denna nyttjas som fast bosättning.

För att vara berättigad till bidrag skall alla ovanstående kriterier vara uppfyllda. 

Bidrag kan ej beviljas retroaktivt. Detta innebär att första bidragsutbetalning tidigast sker året efter 
att ni beviljats bidrag. 

Om vägen är över 1 000 m lång kan eventuellt statsbidrag erhållas från Trafikverket Region Norr. 

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta trafikingenjören på tel. 0980-707 29/704 40
eller via e-post: trafik@kommun.kiruna.se 
_________________________________________________________________________________

Ansökan skickas till:             
Kiruna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
981 85 Kiruna

eller via e-post till: diabas@kiruna.se 
rev. 2019-04-01
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Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i 
dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Du har rätt att få en 
sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och ska skickas till 
kommunstyrelsen. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 
På https://www.kiruna.se/Kommun/Kommun-politik/dataskyddsforordningengdpr/ kan du läsa mer om Kiruna kommuns 
hantering av personuppgifter.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@kiruna.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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