Ansökan om kommunalt driftsbidrag för enskild väg
Ansökan skall vara Gatuenheten tillhanda senast 31 oktober.
Karta skall bifogas vid första ansökan och vid ändring av vägsträcka.
Ny ansökan

Har tidigare haft bidrag

Enskild sökande

Eventuellt namn på vägsamfällighet

Vägsamfällighet

Eventuellt organisationsnr

Kopia på protokoll från samfällighetens årsmöte skall bifogas ansökan
Villkor :
1 Vägens längd skall vara minst 200 m ( mäts 20 m från bostadshusets entré )
2 Vägen skall vara öppen för allmän trafik året om och inga bommar eller förbudsskyltar får förekomma
3 Den ansökta vägen får inte samtidigt erhålla statligt driftbidrag
4 Vägen skall betjäna fast boende
Den sökande fastighetens namn ( fastighetsbeteckning )

Väglängd

Vägen nyttjas av följande fastboende utöver sökanden :
Fastighetsbeteckning

Ägare

Vid behov fortsätt skriva på baksidan
Namn på sökanden ( kontaktperson om vägsamfällighet )

Födelsenr (år-mån-dag) Om inte organisationsnummer finns

Adress

Plusgiro/Bankgiro

Postnr och ort

Epost

Bank

Clearingnr

Övrigt

Bankkontonummer
Telefonnummer

Härmed försäkras på heder och samvete att de uppgifter lämnats i denna ansökan är riktiga
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

De personuppgifter vi behöver spara och behandla är namn, adress, kontaktuppgifter, plus/bankgiro eller kontonummer och
organisationsnummer om detta finns, annars behövs personnummer. Endast för att personuppgiftsbiträden ska kunna handlägga
utbetalning av sökt bidrag samt att kunna komma i kontakt med uppgiftslämnare för eventuella frågeställningar. Endast om vi enligt
lag är skyldiga att dela dina personuppgifter med tredje part kommer detta ske men aldrig utanför EU- land. Den rättsliga grunden för
att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i 10 år då det är nödvändigt som
underlag för utbetalning. Du kan läsa mer om GDPR på www.vanersborg.se Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom e-post till
samhallsbyggnad@vanersborg.se eller tel. 0521- 72 10 00 Du når vårt dataskyddsombud på e-post:
dataskyddsombud@vanersborg.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Skicka blankett till :

Vänersborgs Kommun
Gatuenheten
Ann-Helen Brobeck
462 85 Vänersborg

