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              enskilda vägar 

 
 

 
Borgå stad Stadsinfra, PB 23, 06101 Borgå, www.borga.fi 

e-post linda.antell-behm@porvoo.fi eller matias.pietila@porvoo.fi 
 
 

Bidrag för enskilda vägar  

 

Ansökningstiden   
Ansökningstiden för kommunalt bidrag för enskilda vägar är 1.–31.3.2023 kl. 15.00. De 
elektroniska blanketterna för underhållsbidrag och grundförbättringsbidrag finns från och med 
1.3 på adressen porvoo.tiekuntarekisteri.fi, direkt länk: Tiekuntarekisteri.fi 
 

Blanketten  Logga in på ansökningstjänsten med samma användarkoder som förra året.  
Användarkoderna är väglagets, de är inte personliga.  
 

Ansökan kan sparas som halvfärdig och den kan kompletteras ända tills ansökningstiden går ut. 
För att få tillgång till ansökningsblanketten ska följande villkor godkännas: 

• Vägen ska ha ett väglag med minst 3 vägdelägare, av vilka minst en vägdelägare ska vara 
fast bosatt (året runt) vid vägen. Bidragets storlek utgörs av vägsträckan fram till den sista 
fast bosätta delägaren vid vägen (åretruntbostad)  

• Väglaget har ett eget bankkonto 

• Väglaget har av sina delägare tagit ut vägavgift eller transportavgift förra året (enhetsavgift) 

• Väglaget har meddelat sina kontaktuppgifter till Lantmäteriverket, som för register över 
enskilda vägar. Länk till anmälan: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_ 

• väglaget har informerat om alla permanenta vägmärken, som finns på väglagets område till 
Trafikverkets Digiroad-system.  

• Vägen ska hela året hållas i sådant skick att man kan köra där med personbil, undantagsvis 
kan det finnas ett kortvarigt avbrott vid tjällossning.  

• Väglaget får inte sätta upp vägmärken som förbjuder trafik, förutom vid tjällossning  
 
Bilagor  Ifall väglaget har dubbel bokföring bifogas bokslut för år 2022 till ansökan om underhållsbidrag. 

Ifall väglaget ansöker om bidrag för grundförbättring av vägen, bifogas förutom karta också 
vägmötets beslut (protokoll) om att ansöka om grundförbättringsbidrag. Bilagorna bifogas som 
filer, längst ned på den elektroniska blanketten.  

 

Inlämning  Ansökningstiden går ut 31.3.2023 kl. 15.00. Ansökan kan inte skickas in efter utsatt tid. Försäkra 
dig om att din ansökan har skickats före du loggar ut och stänger webbläsaren.  
Det ska stå ”Tack! Din ansökan är mottagen!”. Kolla också att du har fått mottagningskvittering till 
den e-postadressen du meddelat.  

 
Bidragspraxis   

Bekanta dig också med anvisningarna för beviljande av bidrag. Stadens följer dessa anvisningar då 
bidragsbesluten fattas. Dokumentet heter ”Principer för beviljande av bidrag till enskilda vägar”. 

  

Tilläggsuppgifter   
Kontakta Linda Antell-Behm tfn 040 178 5110 för tilläggsinformation eller rådgivning angående 
ansökningen. Kontakta Matias Pietilä 040 660 4506 för tilläggsinformation om grundförbättring 
av vägen.  Matriset Oy ansvarar för det elektroniska ansökningsprogrammet: 
helpdesk@matriset.fi, 040 5589 137, www.matriset.fi 
 

 

https://porvoo.tiekuntarekisteri.fi/login
http://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

