
      Begäran om flyttning av fordon på privat mark 

Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro 

642 81 Flen   Sveavägen 1   0157-43 00 00   5854-6045   

E-post

flenskommun@flen.se 
Flen 

Om fordonet 

Registreringsnummer Typ av fordon Fabrikat Färg 

Uppställningsadress Uppställningstid 

Vidtagna åtgärder för att få ägaren att flytta fordonet 

Markägare/Beställare 

Namn/Företag Organisationsnummer 

Faktureringsadress Postnummer Ort 

Kontaktperson 

Telefon Mobiltelefon E-post

Kostnaden för flyttning av fordon från privat tomtmark debiteras markägaren/beställaren. Flens 

kommun tar inget ansvar för eventuellt felaktiga uppgifter från markägaren/beställaren och 

eventuella kostnader som kan uppstå på grund av felaktiga uppgifter debiteras 

markägaren/beställaren. 

Underskrift 

Datum Ort 

Underskrift markägare/beställare Namnförtydligande 

Blanketten mejlas till samhallsbyggnad@flen.se 

mailto:flenskommun@flen.se
mailto:samhallsbyggnad@flen.se


Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro 

642 81 Flen   Sveavägen 1   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 personnummer, för- och efternamn, adress, 

telefonnummer och E-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera begäran om 

flyttning av fordon på privat mark, fakturering, samt kommunikation 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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