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Ansökan om driftbidrag för enskild väg 
 
 

• Nytt för 2018! Alla fält i ansökan ska fyllas i. 
• Vägen måste uppfylla villkoren på www.uppsala.se/driftbidrag  
• Karta över vägsträckning skall bifogas vid första ansökan och vid ändring av väglängden. 
• Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har ansökt tidigare men är osäker på ditt vägnummer. 
• Har du frågor, skriv dem inte i ansökan utan kontakta stadsbyggnadsförvaltningen. 
• Ansökan ska vara stadsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 31 mars för att bidrag ska erhållas. 

 
 

 Ny ansökan  Har tidigare haft bidrag 
 
Namn på väg/samfällighetsförening Av kommunen tilldelat vägnummer 

 
 
Kontaktuppgifter 
Namn Organisations-/personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon Kontonummer (ange bank, plusgiro eller bankgiro) 

E-post Väglängd (behöver bara anges vid förändring) 

Övrigt (t.ex. orsak till varför väglängden har ändrats) 

 
 
Underskrift 
Datum Underskrift Namnförtydligande 

 
I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten/formuläret medger du att Uppsala kommun behandlar personuppgifterna om dig enligt 
personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter 
som behandlas. 
 
 
Ansökan skickas till: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se eller  
Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
 

Alla fält i ansökan ska fyllas i (exklusive väglängd om den är oförändrad).

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr.

Ansökan skickas till:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se eller Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Ansökan om driftbidrag för enskild väg

Rev 2018-12-20

stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se, eller,
Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.seE-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Alla fält i ansökan ska fyllas i (exklusive väglängd om den är oförändrad).

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr.

http://www.uppsala.se/driftbidrag
mailto:stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

	NyAnsokan: Off
	Fornyelse: Off
	Vag: 
	Vagnr: 
	Namn: 
	Pnr: 
	Adress: 
	Postadress: 
	Telefon: 
	Giro: 
	Epost: 
	Langd: 
	Ovrigt: 
	Datum: 
	Namnfortydligande: 


