Alle gule felt fylles ut av søker

Søknadsskjema, kostnader og kriterier for tilskudd oppgradering private veier i Lyngen kommune, 2019
Kriterier vedtatt i kommunestyresak ….. April 2019.
Opplysninger om veien
Veinavn
Veilengde m
Navn på vegeier

gnr.

bnr

Navn på vegeier

gnr.

bnr

Navn på vegeier

gnr.

bnr

Navn på vegeier

gnr.

bnr

Navn på vegeier

gnr.

bnr

Kostander
Spesifisert kostandsoverslag fra entreprenør må vedlegges, her skal beskrives hva som skal utføres av grøfting, grusing nytt
bærelag, etc. og på hvilke strekninger den enkelte arbeidsoperasjon skal utføres.
Følgende må vedlegges
Oversiktskart
Kart som viser veien og hva som er planlagt utført av arbeide på den enkelte strekning.
Avtale med berørte grunneierer for tillatelse til å utføre anlggsarbeider
Spesifisert kostandsoverslag fra entreprenør må vedlegges, her skal beskrives hva som skal utføres av grøfting,
grusing nytt bærelag, etc. og på hvilke strekninger den enkelte arbeidsoperasjon skal utføres.

Kryss for om
vedlagt

Bilder av strekningen(e) som skal oppgraderes

Vedlikeholdsplan og hvem som skal utføre vedlikeholdet og hvordan kostnad til vedlikehold fordeles på
brukerne av veien.
Kostnader

Pris eks mva.

Sum kostnader ihht kostnadsoverslag fra entreprenør
Kostnad kr/ m vei
Det med grønt fylles ut av Lyngen kommune
VURDERINGER
Ja
Er alle vedlegg med og fullstendige
Vurdering av om kostnadsoverslag er innenfor normakostnader for aktuelle arbeidsoperasjoner.
Gjelder det trafikksikkerhet
Gjelder det oppgradering

Nei

Er søknaden berttiget tilskudd
Oppsummeringsskjema
Totalkostnad kr. eks. mva
Egenandel kr. 5000 pr bolig tilhørende veien
Sum tilskudd i kr.

Antall boliger

Egenandel

KR.
5000 0

Dersom tilskuddsbeløpet som fremkommer er større enn 70 % av totalkostnaden fra kostnadsoverslaget, skal det overskytende
over 70 % trekkes fra støttebeløpet.
70 % av totalkostnaden dekkes

-

Kriterier
1.
Søker(e) må være private som bruker veien til å kjøre til og fra folkeregistrerte boligadresse.
2.
Veilengde må være over 100 m.
Følgende prioriteres
3.
Trafikksikkerhetstiltak, sikt og siktrekant
4.
Oppgradering veistandard
5.
Det skal være en egenandel på minimum 5000 kroner pr bolig, men
samtidig dekkes ikke mere enn 70 % av totale prosjektkostnader.
6.
Tilskuddet er et engangstilskudd
7.
Søknader som mangler vedlegg i henhold til disse kriteriene vil ikke bli behandlet
8.
Tilskudd utbetales etterskuddsvis.
9. Søknad om utbetaling av tilskudd skal inneholde faktura fra entreprenør
som har utført arbeidene og bilde-dokumentasjon som viser hva som er utført
og hvordan det ferdige tiltaket fremstår.
Søknaden skal vedlegges:
• Utfylt søknadsskjema, utarbeidet av teknisk drift Lyngen kommune.
• Spesifisert kostnadsoverslag, undertegnet av entreprenør. Kostandene vil
bli vurdert opp imot hva som er normal (+- 20%) kostnad for de enkelte
arbeidsoperasjonene i Lyngen kommune.
• Oversiktskart over hvor veien ligger
• Kart som viser veien og hva som er planlagt utført av arbeide på den enkelte strekning.
• Bilder som viser veiens befatning i 2019.
• Avtale med berørte grunneiere om tillatelse til å utføre anleggsarbeider.
• Fremtidig vedlikeholdsplan og hvordan kostnad til vedlikehold fordeles på brukerne av veien.

