Arvidsjaurs kommun
Tekniska
933 81 Arvidsjaur

Ansökan om bidrag till enskild vägbelysning inom Arvidsjaurs kommun
Undertecknad fastighetsägare anhåller om kommunalt bidrag till enskild vägbelysning på
min fastighet enligt kommunens bidragsnormer.

Namn: .....................................................

Telefon:..................................................

Bostadsadress: .................................................................................................................
Postnr: ....................................................

Ort: ..........................................................

Fastighetsbeteckning: ....................................................................................................
Antal uppsatta ljusenheter

....................... st

Anläggningskostnad enligt bifogade kvitton

...................... kr

Fastighetens avstånd till allmän väg

....................... m

Fastigheten bebos året om

 Ja

 Nej

............................................................................................................................................
.................................................................
Ort och datum

.................................................................
Namnteckning

Enskilda anläggningar
1. Om avståndet mellan gårdsbyggnaden och närmast allmänt befaren väg är ca 50 meter,
skall belysningen uppsätts intill vägen.
2. Om gårdsbyggnaden ligger mer än 50 meter från närmast allmänt befaren väg, får
belysningsenheten uppsättas närmare huset, dock ej längre än 50 meter från vägen.
3. Den elektriska anslutningen sker till fastighetens egen mätaranläggning.
4. Bidrag utgår med 75 % av styrkt anläggningskostnad, dock högst 6% av
prisbasbeloppet, per uppsatt belysningsenhet.
5. Kommunen har inget ansvar för anläggningens framtida underhåll och reparationer.
6.

På fastigheten där belysningsanläggningen uppsättes, skall gårdsbyggnaden bebos året
om.

Postadress

Telefon

Telefax

E-post

Postgiro

933 81 ARVIDSJAUR

0960-155 00, växel

0960-129 40

kommun@arvidsjaur.se

600 68-4

Hantering av personuppgifter
Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi
person-uppgifterna med stöd av myndighetsutövning. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna
regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen (ekonomi och IT-enheten) och
med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om
personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att
uppgifterna skyddas enligt EUs regler.
Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att
arkivera dem enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du/ni kontaktar
förvaltningschef Åsa Andersson, asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta
eller radera uppgifter; tror att vi behandlat personuppgifterna fel; vill invända mot, begränsa eller ha ut
mer information om behandlingen. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor.
Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun,
933 81 Arvidsjaur.
Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.

