ANSÖKAN
om bidrag till enskild väghållning i Lomma kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gatu- och parkenheten
234 81 Lomma
Telefon: 040-641 10 00
E-post: info@lomma.se
Uppdaterad 2018-05-24




För att behandlas ska ansökan vara komplett ifylld.
För möjlighet att få bidrag ska bidragsförutsättningar i Författningssamling ” L.6 Bidragsregler
för enskild väghållning” vara uppfyllda.
Ansökan ska lämnas tillsammans med tydlig karta över vägsträcka.
Ansökan om driftbidrag ska ha inkommit till kommunen senast 31 mars för rätt till bidrag det
innevarande året.




Namn (vägsamfällighet/väghållare)

Gata/Plats

Kommundel
Bjärred

Borgeby

Fjelie

Flädie

Lomma

Övrigt ............................................

Vägsträckans längd (anges i meter)

Vägens huvudsakliga syfte

Antal berörda fastigheter

Vägens beläggningstyp

Statsbidrag

Bidragsregler uppfylls

Ja

Nej

Ja

Nej

Ordförande (om vägförening eller dylikt)

Tel nr:

Mobil:

Adress:

E-post:

Övrig kontaktperson

Tel nr:

Adress:

E-post:

Personnr./organisationsnr

Bankgironummer/kontonummer

Mobil:

Ifylles av kommun:
Ansökan beviljad

Ja

Godkännande

Sträcka för vilket bidrag ges

Bidragssumma

………………

………………

Nej
m

kr

Datum

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter.
Den informationen hittar du på baksidan av denna blankett.

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i etjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag
eller andra författningar.
Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina
uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.
De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat
personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga
att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast
genom att kontakta oss på tekniskanamnden@lomma.se Du når vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud.tekniskanamnden@lomma.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

