
Beslut särskilt driftbidrag

Beslut

Trafikverket Region Norr har beslutat att betala ut underhållsbidrag för att ni ska kunna rusta upp er enskilda
väg. Hur stort bidraget är framgår av den bifogade kostnadsberäkningen.

Bidraget som vi har beslutat om är det maximala beloppet som kan betalas ut. Det belopp vi betalar ut kan bli
mindre än det beslutade eftersom vi då utgår från utfört arbete och nedlagd kostnad.

Övriga upplysningar

Arbetena ska utföras enligt den beslutade kostnadsberäkningen. Om det sker några förändringar utifrån den ska
ni kontakta Trafikverkets utredare.

Meddela Trafikverkets utredare när arbetet är klart. Vi betalar ut bidraget när arbetet är utfört, godkänt och
avstämt mot fakturan.

Vi kan komma att begära att ni redovisar utfört arbete och mängder material i detalj.

Om ni tänker söka bidrag från kommunen får ni själva ta de kontakter som behövs och lämna över bifogad
kostnadsberäkning.

Hur man överklagar

Beslutet kan överklagas hos Trafikverket. Överklagandet skall skickas till:

Trafikverket
Ärendemottagning
Box 810
781 28 Borlänge

Överklagandet skall ha kommit in till Trafikverket senast tre (3) veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Tala
om vilket beslut Ni överklagar genom att ange Trafikverkets beslutsdatum och diarienummer. Tala också om
varför Ni anser att beslutet skall ändras och vilken ändring Ni begär. Sänd även med de handlingar som Ni anser
har betydelse och som Ni inte redan har lämnat in. Uppge namn, adress och telefonnummer samt underteckna
skrivelsen.
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Kostnadsberäkning

Län Norrbottens Län

Kommun Piteå

Vägnummer 12998

Vägdel 1

Åtgärd Trafiksäkerhet

Övrig information Åtgjärder enligt ansökan.

Åtgärden skall vara färdigställd och slutbesiktigad senast 2017-09-01

Kostnad exkl moms Kr 710 638

Moms belopp Kr 177 660

Bidragsunderlag inkl moms Kr 888 298

Bidragsprocent 40%

Bidrag Kr 355 319
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