
_______________________________________________________________________________ 
Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress 

571 80 Nässjö Kyrkogatan 2 A 0380-51 80 00 0380-745 39 5886-9868 212 000-0548 tekniska@nassjo.se  

Ansökan om driftbidrag för enskilda utfartsvägar 

Ansökan skall vara tekniska serviceförvaltningen tillhanda senast 1 oktober. 
Karta ska bifogas vid ansökan. 

 Ny ansökan  Har tidigare haft bidrag (ange även vägnummer) 

Härmed ansöks om vägbidrag för enskilda vägen Ange ev. tidigare tilldelat vägnummer 

Villkor enligt nedan är uppfyllda. 

Underskrift av väghållare eller styrelserepresentant 
Datum Underskrift Namnförtydligande 

E-post

Namn Person-/organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon Bankgiro/kontonummer 

Väglängd (om längden har förändrats, ange orsak under övrigt) 

Övrigt 

I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten/formuläret medger du att Nässjö kommun behandlar 
personuppgifterna om dig enligt EU:s dataskyddsförordning-GDPR (fr.o.m. den 25 maj 2018).
Mer information finns i bilaga 1.

Nässjö kommuns fordon som sköter hämtning av hushållsavfall har rätt att trafikera vägen. 

Villkor 1. Vägens längd ska vara minst 300 m.
2. Vägen ska vara öppen för allmän trafik. Det får t.ex. inte finnas bom över vägen eller

förbudsskyltar uppsatta.
3. Vägen ska betjäna fast boende.
4. Vägen får inte erhålla statligt driftsbidrag.

Ansökan skickas till: Nässjö kommun, tekniska serviceförvaltningen, 571 80 Nässjö 



Bilaga 1 
 

 

INFORMATION ENLIGT GDPR 

(General Data Protection Regulation) 
 
Följande information syftar till att du blir medveten om att vi behandlar dina 
personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningens 
(GDPR:s) föreskrifter. 
 
 
Personuppgiftsansvarig:     Tekniska Servicenämnden, Nässjö kommun 
Kontaktperson:  Tommy Friman   
e-post:                         tommy.friman@nassjo.se 
Dataskyddsombud: Erik Selander, Höglandsförbundet, tfn: 0380-51 75 19 
 
 
Ändamålen med behandlingen 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och syftet är att kunna betala ut 
bidrag för enskilda vägar. Personuppgifterna om dig har kommit från den registrerade själv.  
 
Kategorier av uppgifter som ska behandlas 
Namn, adress, personnummer, telefonnummer, kontonummer. 
 
Rättlig grund 
Ägare till en enskild väg ingår ett avtal med kommunen. I och med detta har du givit ditt 
tillstånd att vi behandlar dina personuppgifter. Vi tillämpar vid var tid gällande 
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
 
Lagring/gallring 
Personuppgifterna gallras när det inte längre är aktuellt att erhålla bidrag.   
 
Överföring av personuppgifter 
Vi överlämnar inte dina uppgifter till tredje part och vi lämnar aldrig  dina personuppgifter 
till land utanför EU.  
 
Registerutdrag 
Du har rätt att utan kostnad få registerutdrag från oss, se kontaktuppgifter till vår 
kontaktperson.  
 
Klagomål 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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