Umsókn um styrk til samgönguleiða
Nafn:
Kennitala:
Aðsetur:
Sími:
Rökstuðningur vegna umsóknar:

Áætlaður kostnaður og önnur fjármögnun:

Landssvæði sem umsókn á við:
Suðurland
Vesturland
Norðurland
Austurland
Sótt er um á grundvelli:
vega yfir fjöll og heiðar, sem ekki teljast þjóðvegir
vega að bryggjum
vega að skíðasvæðum
vega að skipbrotsmannaskýlum
vega að fjallskilaréttum
vega að leitarmannaskálum
vega að fjallaskálum
vega innan uppgræðslu- og skógræktarsvæða
vega að ferðamannastöðum
vega að flugvöllum og lendingarstöðum, sem ekki eru áætlunarflugvellir, en taldir eru upp í
samgönguáætlun

Vinsamlegast sendið umsókn til Vegagerðarinnar, framkvæmdadeild, Borgartúni 7, 105 Reykjavík.

Vegagerðin auglýsir árlega eftir umsóknum um styrki til samgönguleiða samkvæmt reglum nr.
1155/2011, um styrki til samgönguleiða, sbr. 5. mgr. 25. gr. og 58. gr. vegalaga nr. 80/2007, með
síðari breytingum.
Umsækjandi skal leggja fram greinargóða lýsingu á fyrirhugaðri framkvæmd sem felur m.a. í sér
upplýsingar um staðsetningu og notkun vegar, áætlaðan kostnað og aðra fjármögnun verksins.
Vegagerðin gerir tillögu um afgreiðslu styrkveitinga til ráðherra, sbr. 3. mgr. 4. gr. fyrrgreindra
reglna.
Umsækjandi hverju sinni skal vera veghaldari samgönguleiðar sem nýtur styrks samkvæmt
reglunum, sbr. 1. mgr. 5. gr. Er honum skylt að sjá um merkingar vegar og aðra þá þætti er
falla undir veghald, sbr. ákvæði vegalaga.
Athygli skal vakin á því að samgönguleiðir sem njóta styrkja samkvæmt þessum reglum
skulu opnar allri almennri umferð, sbr. 2. mgr. 5. gr. reglna nr. 1155/2011.
Vegagerðin greiðir út styrki á grundvelli umsókna sem fullnægja skilyrðum reglna nr. 1155/2011 og
fengið hafa samþykki ráðherra, sbr. 1. mgr. 6. gr.
Athygli skal vakin á því að Vegagerðinni er ekki heimilt að afgreiða styrk fyrr en
framkvæmd hefur verið tekin út án athugasemda af Vegagerðinni og framkvæmdaleyfi frá
viðkomandi sveitarfélagi liggur fyrir ef þess gerist þörf, sbr. 2. mgr. 6. gr
Ég staðfesti að ég hef kynnt mér og samþykki ofangreinda skilmála
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