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Ansöka om bidrag för enskild utfartsväg
Sista ansökningsdag: 31 mars. Ansökan avser föregående år

Ansöka om bidrag för underhåll av enskild utfartsväg
Från fastighet, ange fastighetsbeteckning

Till väg

Bidrag för år

Utfartsvägens längd i meter

Är bostaden åretruntbostad

Är samtliga fastighetsägare överens om att ansöka om bidrag till underhåll

Betjänar utfartsvägen fler än en fastighet

Förteckning med godkännande av bidragsansökan från samtliga berörda
fastighetsägare ska bifogas ansökan.

☐Ja
☐Ja

☐Nej

□Ja

☐Nej

☐Nej

Fyll i övriga berörda fastigheter
Första gången du ansöker, eller om vägsträckan förändras ska karta som visar vägsträckning och längd bifogas din ansökan.

Underskrift
Datum
Sökanden, namnteckning

Namnförtydligande

Fyll i uppgifter om hur bidrag utbetalas
Postgiro

Bankgiro

Bankkonto, clearingnummer

Bankkonto, kontonummer

Namn

Person/organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon

E-post

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)
Telefax
019-58 81 15

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se

Information om kommunalt driftbidrag för enskild utfartsväg
− Väghållaren (den som ansöker om bidrag) kan vara en vägförening,
vägsamfällighet, samfällighetsförening men kan också vara en privatperson
eller en ideell förening.
− För väg som är längre än 100 m och inte uppfyller Trafikverkets krav för
statsbidrag kan väghållaren ansöka om kommunalt driftbidrag.

− Vägen som det söks bidrag för ska betjäna bostadsfastighet/-er som ligger minst
100 m från allmän väg eller samfällighetsväg till vilken statsbidrag lämnas. För väg
som enbart betjänar fritidshus utgår inget bidrag.

− De vägar som får kommunalt vägbidrag ska hållas öppna för trafik hela året och får
inte stängas av med vägbom, skylt eller annat hinder. Allmänheten har rätt att åka och
färdas på vägen.
− Mötesplatser ska ordnas om vägens längd eller sikt motiverar detta.
− Bidrag utgår per meter vägsträcka över 50 meter.

− Om företag som bedriver rörelse använder bidragsberättigad väg kan bidraget reduceras med hänsyn till detta.

Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter

Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden i Kumla Kommun, som du
enklast når via servicecenter, 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se

Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att mejla
dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland
annat kontrollera att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och
har ersatt personuppgiftslagen(PUL), och att samarbeta med Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.
Nämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att handlägga ditt ärende om
ansökan om bidrag för enskild utfartsväg. Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av
Artikel 6.1C, för att fullgöra en rättslig förpliktelse
Dina personuppgifter sparas så länge nämnden har behov av att handlägga ditt ärende.

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen
raderar dina personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har
dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få
bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan
information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag kan du använda vår
e-tjänst som du når här. Du kan bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.

Nämnden anlitar ett personuppgiftsbiträde, Kumla kommuns ekonomiavdelning, som har tillgång till
dina personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad nämnden har
bestämt.

Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har
andra frågor kring nämndens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till
Datainspektionen.
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