Ansökan om bidrag till
VÄGSAMFÄLLIGHET

Undertecknad vägsamfällighet anhåller härmed om kommunalt bidrag till underhåll
Väghållare /Org nr:

Vägnummer:

Total
Vägsträcka:

m

Vägsträcka inom
Kommunen

m

Antal permanenta
Hushåll:

st

Av staten godkänd
underhållskostnad:

kr

Senast erhållna
Statsbidrag:

kr

Bidrags
underlag:

kr

Kontaktperson:
Namn
Postadress

Postnummer och ort

Telefon/ Mobiltelefon

E-post

Hur ska bidraget utbetalas?
Bankgiro:

Plusgiro:

Vid konto i bank:
Clearing nr:

Kontonummer:

Bankens namn:

Härmed intygas att ovanstående uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena.
Meddela ändringar till Dals-Eds Kommun.
Jag har läst och godkänner Dals-Eds Kommuns behandling av personuppgifter (sidan 2).
Datum

Ort

Ordförande

Kassör

Namnförtydligande

Namnförtydligande

E-post

Telefon

Dals-Eds Kommun

carl-johan.wallstrom@dalsed.se

0534-19011

Postadress

Besöksadress

Organisationsnr

Box 31
668 21 ED

Storgatan 27

212000-1413

Fax

Hemsida

www.dalsed.se

Ansökan om bidrag till
VÄGSAMFÄLLIGHET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BESLUT (kommunens anteckningar)
Kommunalt bidrag
…………………………………………………. Kr x 37 % = ……………………………………………………Kronor
Bidragsunderlag
Kommunalt bidrag

REGLER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL VÄGSAMFÄLLIGHETER.
 Kommunalt bidrag till årliga underhållskostnader utgår med 37 % av skillnaden
mellan av staten godkänd underhållskostnad och beviljat statsbidrag.
 Bidraget utgår till väg som betjänar permanent boende och som är väl underhållen enligt
Trafikverkets regler.
 Ansökan skall vara Dals-Eds kommun tillhanda senast 2021-07-09
Skicka ansökan med brev märkt ”Vägbidrag” eller e-post, se adresser längst ner på sidan.

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som begärs in är nödvändiga för att vi ska kunna behandla din sansökan
Personuppgiftsbehandlingen baseras på dataskyddsförordningen, artikel 6 punkt 1b: "Behandlingen är nödvändig
för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade
innan ett sådant avtal ingås."

Hantering och lagring
Dina personuppgifter lagras i Dals-Eds Kommuns ärendesystem, ekonomisystem och hanteras av handläggare på
kommunkontoret. Beslut som är fattade i ärendet sparas i kommunens diariesystem. Ansökan sparas i
kommunens pappersarkiv.

Rättelse, radering etc.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära
rättelse, radering eller begränsning av behandling. Kontakta vårt dataskyddsombud. Du har även rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett
felaktigt sätt.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud på Dals-Eds kommun, samt till
Datainspektionen finns på www.dalsed.se.

E-post

Telefon

Dals-Eds Kommun

carl-johan.wallstrom@dalsed.se

0534-19011

Postadress

Besöksadress

Organisationsnr

Box 31
668 21 ED

Storgatan 27

212000-1413

Fax

Hemsida

www.dalsed.se

