Ansökan om tillstånd för grävning i gata och
allmän mark, samt godkännande av
trafikanordningsplan
Typ av arbete

Plats och läge

Adress

Tätort

Körbana (färdriktning)

Arbete påbörjas

Arbete avslutas

Bredd

m
m
m

Jourtelefon 070‐640 76 92

Bredd

1x

OBS!
Start‐ och sluttider samt förändringar ska
meddelas Torsby kommun,
tel 0560‐160 00, fax 0560‐160 55.

Bredd

2x

Tider meddelas senare

Utmärkning ska
utföras enligt Torsby
kommuns regler för
säkerhet vid gatu‐ och
vägarbeten. Utmärkt ex.
samling nr:
Återställning gata och
mark ska utföras enligt
Anläggnings AMA 98
samt enligt ritning
nr:

Företag

Ansvarig arbetsledare

Adress

Mobil

Faxnummer

Jourtelefon (icke ordinarie arbetstid)

Utmärkningsansvarig

Mobil

Utbildning

8 timmar

2 dagar

Projektledare hos väghållare

Telefon

Godkännande

Datum

Ansökan om tillfällig trafikföreskrift, enligt Torsby kommuns regler punkt 4

TORSBY7017, v2.1, 2012-11-22

Tillstyrkande av tillfällig trafikföreskrift
Namn

Datum

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Torsby kommun
85. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-162 12
0560-149 99 fax
tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se

www.torsby.se

Ja, jag har tagit del av informationen

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Blankett information: TORSBY7017
Filnamn: Ansökan grävning Trafikanordningsplan
Beskrivning: Ansökan om tillstånd för grävning

Kommunstyrelsen
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Ansökan om tillstånd för grävning
Avtal
Namn, organisationsnummer, personnummer, adress, telefon
Ingen
Aktualitet
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

