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ANSÖKAN MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR
KOMMUNALT BIDRAG TILL ENSKILDA
VÄGAR MED BUSSTRAFIK (LINJETRAFIK)

Enskilda vägar har möjlighet att ansöka om särskilt bidrag för åtgärder med hänsyn att linjetrafiken belastar den enskilda
vägen.
Bidraget är 60.000 kronor/år. Ansökan med åtgärdsförslag för nästkommande år skall ha inkommit till Nykvarns kommun
senast den 30 november innevarande år och utbetalas Februari nästkommande år. Har handlingarna inte inkommit inom
föreskriven tid kan bidraget komma att innehållas.
Väg.nr

Tidigare väg.nr

Väghållare

Datum för senaste årsmöte

Kontaktperson

Adress

Postnummer och ort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress

Postgiro/bankgiro

Vägdel som har linjetrafik

Åtgärdsförslag

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
För att kunna handlägga din ansökan behöver vi spara och behandla dina personuppgifter. Vi använder både personuppgifter från din ansökan och uppgifter från
fastighetsförteckning. Vi tillämpar vid var tid gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter
gäller enligt Väglagen (1971:948). Om personuppgifter inte lämnas eller är felaktiga kan ansökan inte godkännas. Dina uppgifter kommer att bevaras enligt lag
och kommunens dokumenthanteringsplan. Vid handläggning av din ansökan kan dina personuppgifter behöva delas med andra myndigheter enligt den lag som
gäller för ansökan. Personuppgiftsansvarig är Nykvarns kommuns Kommunstyrelse. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om hur vi behandlar
dina personuppgifter, om du vill ta del av dina personuppgifter, begära rättelse eller invända mot behandling. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
kommun@nykvarn.se.Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@nykvarn.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, kan du
kontakta datainspektionen. Mer information finns på deras hemsida.

Väghållaren försäkrar att vägen/vägdelarna har normal standard och är farbar för ändamålet under kommande beslutsperiod
samt uppfyller villkoren för fortsatt bidrag.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning, väghållarens kontaktperson/ombud

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 26

Namnförtydligande, väghållarens kontaktperson/ombud

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
anpe01 20180528

