
Arvidsjaurs kommun 

Tekniska kontoret 

933 81  Arvidsjaur 

Ansökan om bidrag till enskild avloppsanläggning 

För att bidrag ska beviljas ska fastigheten nyttjas som åretrunt boende samt att slutbevis erhållits 

från miljökontoret (behöver inte bifogas ansökan). 

Bidragets storlek är 50 % av den totala anläggningskostnaden, dock max 5000 kr. Andra erhållna 

bidrag avräknas från anläggningskostnaden. 

Fastighetsägare: 

Personnummer: 

Fastighet, adress: 

Bor sökande på fastigheten året om? 

 Ja  Nej 

Har annat bidrag erhållits för anläggningen 

 Ja, summa:__________            Nej 

Erhållet bidrag sätts in på: 

Om inte bankkonto, postgiro eller bankgiro anges skickas utbetalningskort till sökande 

Arbetets omfattning/sammanställning av kostnader (verifikat bifogas) 

_______________ 

Datum 

________________________ 

Namn  

__________________________ 

Namnförtydligande 

Ansökan skickas till 

Arvidsjaurs kommun 

Tekniska kontoret 

933 81  Arvidsjaur 



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.
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