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ANMÄLAN OM MOTTAGNING AV STATSUNDERSTÖD FÖR FÖRBÄTTRING AV ENSKILD 
VÄG

1. Mottagning
Vägens namn

Kommun

Väglaget tar emot statsunderstödet för förbättring av enskild väg och förbinder sig att ansvara för det som behövs utöver
statsunderstödet för att färdigställa arbetet i enlighet med beslutet.
Väglaget tar inte emot understödet.

2. Projektet genomförs av
Projektet genomförs av

Väglag Kommun
Projektgenomförarens bankkontonummer (IBAN)

3. Genomförande av arbetet

Arbetet utförs i form av eget arbete.

Arbetsledare är:

Arbetet utförs som del- eller helentreprenad. 

Entreprenaden övervakas av: 

4. Bilaga

Utdrag från protokoll för väglagets möte där beslut om att ta emot understödet fattades.

5. Underskrift

Underskrift (syssloman/bestyrelsens ordf./ bestyrelsemedlem/annan)

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och datum Underskrift (bestyrelsemedlem/annan)

Namnförtydligande

Anmälan undertecknas av sysslomannen, bestyrelsens ordförande eller av två av bestyrelsens medlemmar tillsammans, ellä 
på ett i stadgarna angivet sätt.

Obs! Denna anmälan inklusive bilagor ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen inom 60 dagar efter att beslutet om 
understöd mottogs. Anmälan lämnas in elektroniskt på adressen www.ely-keskus.fi/asioiverkossa.

http://www.ely-keskus.fi/sv/asioiverkossa
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Tillsynsmannens/arbetsledarens kontaktuppgifter
Namn

Telefon E-postadress

Utredning av tekniska kunskaper i anknytning till branschen (utbildning, arbetserfarenhet)

Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum
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