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Ansökan om vägbidrag

Postadress Besöksadress Bankgiro 

642 81 Flen Sveavägen 1 

Telefon 

0157-43 00 00  5854-6045 

E-post

flenskommun@flen.se 
Flen

Undertecknad får härmed ansöka om bidrag till underhåll av enskild väg utan
statsbidrag för år ______

Väg/Sträckning: Vägnummer: 

Längd i meter: 

Sökande: 
Förnamn: Efternamn: Telefon: 

Adress: 

Postnummer: Ort: 

Plusgiro Bankgiro Konto inkl. clearingnr. 

NORMER 

För bidragsgivning till enskilda vägar i Flens kommun. 
Enskilda vägar utan statsbidrag. 

 För att vara berättigad till bidrag skall vägsträcka till allmänt underhållen väg eller vägsamfällighet vara
minst 200 meter. Längden avser sträckan från allmän väg eller samfälld väg till yttergräns för tomt eller
gårdsplan.

 Fastighet, vid väg för vilken bidrag söks, ska bebos av på fastigheten folkbokförd användare av vägen.

 Där två eller flera väghållare underhåller samma väg utbetalas bidraget i förhållande till den av var och
en underhållna väglängden, eller till den väghållare som gemensamt utses av övriga fastighetsägare.

 Väg skall vara av godtagbar standard för biltrafik året om.

 Väghållare som erhållit kommunalt bidrag får ej avstänga väg för trafik med personbilar och lättare
fordon. Tunga tranporter bör dock av väghållaren kunna förbjudas.

 Tillsyn av väg som beviljats bidrag utövas av samhällsbyggnadsförvaltningen.

 Bidrag beviljas för en tidsperiod av ett år. Ansökan om bidrag skall vara samhällsbyggnadsförvaltningen
tillhanda senast den 1 november årligen. Utbetalning sker i slutet av året det år ansökan gäller.

 Underhållsbidraget uppgår till 3,50 kr per löpmeter.

Nybyggnad och iståndsättning 
Kommunalt bidrag för nybyggnad och iståndsättning kan utgå efter prövning av ansökningar i varje särskilt fall. 
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Ansökan om vägbidrag

Postadress Besöksadress Bankgiro 

642 81 Flen Sveavägen 1 

Telefon 

0157-43 00 00  5854-6045 

E-post

flenskommun@flen.se 
Flen

Behandling av personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som för- och efternamn, adress, telefonnummer och 
kontonummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera ansökan om vägbidrag, göra 
utbetalningar samt kommunicera med sökande. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 
grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas enligt 
Samhällbyggnadsnämndens dokumenthanteringsplan. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra 
våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med 
en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina 
uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha 
ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att kontakta oss på samhallsbyggnad@flen.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på 
svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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