
 Ansökan om reparationsbidrag 
 

 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Bygglovsenheten       

Box 205, 178 23 Ekerö                                                                    Datum________   

tel 08-124 57 100    
  

 Sökande*  * Obligatorisk uppgift  
Sökandens namn    Personnummer     

Adress    Portkod    

Postnummer och postadress    Tel dagtid  

E-post sökande       Antal personer i hushållet    
    

Vuxna _________  Under 18_______    
Kontaktperson    

Förnamn*     Efternamn*     

Telefon*    E-postadress    

Roll vid ansökan*  
  

 Biträde                     Ombud (bifoga fullmakt)                  God man/förvaltare (bifoga förordnandet)  
Ansökan avser*  

 
  Besiktning av__________________________________________________________________  

  
    Reparation av__________________________________________________________________  
  

  Service av_____________________________________________________________________  
  

  Övrigt:_______________________________________________________________________  
  
Bifogade handlingar och uppgifter  

 Faktura (om du ansöker om bidrag i efterhand)*   Kopia av offert eller kostnadsberäkning*      

 Övrigt …………………………………………………..         

  
Kontouppgifter för utbetalning av bidrag   

   Clearingnummer                Kontonummer  Kontoförande bank  

Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifter och faktiska förhållanden i denna ansökan och  
bifogade handlingar är sanningsenliga.    
Datum                                                Underskrift och namnförtydligande    
  
 ______________                        ____________________________________________________    
  
Bilaga: Information enligt GDPR, se baksida  



 Ansökan om reparationsbidrag 
 

 

 

 

INFORMATION ENLIGT GDPR (EU 2016/679)  

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer, 

organisationsnummer, namn, adress och fastighetsbeteckning i vårt 

ärendehanteringssystem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din 

ansökan på ett rättssäkert sätt och för att identifiera att det är du som är den sökande. 

Vi har fått dina uppgifter från den ansökan som du lämnat in till oss. Uppgifterna krävs då 

myndighetsbeslutet ska delges till rätt person samt att eventuella avgifter enligt gällande 

taxa ska faktureras dig som sökande. Saknas personuppgifter kan vi inte handlägga ditt 

ärende, delge beslut eller ta ut fastställda avgifter. Vi tillämpar gällande 

integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att 

behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas. 

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter inom 

kommunen och utanför kommunen där det krävs ett beslut eller yttrande för att få all 

information i ärendet för slutligt beslut. 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. Personuppgifterna kan komma att 

användas för statistik. 

Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill veta 

vilka personuppgifter vi behandlar eller för att få dina uppgifter rättade. Mer information om 

dina rättigheter hittar du på Ekerö kommuns hemsida www.ekero.se. 

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@ekero.se. Om du har klagomål på vår 

behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till 

tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar 

Som myndighet omfattas Ekerö kommun av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla 

handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, 

och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses 

vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. 

 

 


