1(1)

HEMSTÄLLAN
Begäran om flyttning av fordon från
fastighetsägare/ombud
Registreringsnummer

Landskod

Fabrikat

Färg

Uppställningsadress

P-plats nr

Uppställningstid
Gällande bestämmelser
Åtgärder för att få ägaren att flytta fordonet (t ex har brev skickats till ägaren, om ja skriv datum och bifoga kopia på brevet)
Ventilkontroll 1,datum

HF

HB

VF

VB

HF

HB

VF

VB

Ventilkontroll 2,datum

Om möjligt ska foton på fordonet bifogas

Fastighetsägare/ ombud till vilken faktura ska skickas
Namn/företag
Organisatonsnummer
Fakturaadress
Kontaktperson
Telefon (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-postadress

@

Kostnader för flyttning och övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen (Lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129 §
7) tas ut av fastighetsägare/ombud.
Lagen (1982:129), LFF, och förordningen (1982:198), FFF, o9m flyttning av fordon i vissa fall ger kommunen möjlighet att
besluta om fordonsflytt. Om lämnade uppgifter inte stämmer eller på annat sätt är felaktiga kommer Nykvarns kommun inte
hantera ärendet.
Ifylld och undertecknad blankett skickas per e-post till: trafik@nykvarn.se eller per post till: Nykvarns kommun,
Samhällsbyggnad Trafik, 155 80 Nykvarn
Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom
Samhällsbyggnadskontoret Trafik. Personuppgiftsansvarig är Bygg- och Miljönämnden. Om personuppgifter inte lämnas eller är felaktiga kan din ansökan inte
godkännas. Dina personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas
och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Dina uppgifter kommer att sparas och lagras enligt lag och kommunens
dokumenthanteringsplan. Vi tillämpar vid var tid gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling av
personuppgifter gäller enligt Trafikförordningen. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om
hantering av personuppgifter, se www.nykvarn.se. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress dataskyddsombud@nykvarn.se eller på
telefon 08- 555 010 00. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett
felaktigt sätt.

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning, fastighetsägare/ombud

Postadress
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Besöksadress
Centrumvägen 26

Namnförtydligande, fastighetsägare/ombud

Telefon
08-555 010 00 (vx)

Telefax
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress
www.nykvarn.se
anpe01 20190529

