Trafikanordningsplan för vägarbete och
belamring
Kommun

Datum

Diarienummer

Gata

Delsträcka

Tidpunkt, från och med (datum)

Till och med (datum)

Sökande företag, arbetsledare (ansvarig anordnare)

Debiteringsadress

Person/organisationsnummer

Postnummer

Ort

Telefax (även riktnummer)

Kontonummer

E-postadress

Telefon kontor (även riktnummer)

Telefon mobil

Utmärkningsansvarig

Telefon utanför kontorstid

E-postadress

Bostad/jour

Telefon mobil

Telefax (även riktnummer)

Typ av arbete (enkel beskrivning)

Schaktdjup, ange i meter

Körfältsbredd mindre än 3,5 m eller helt avst gata

Lokal trafikföreskrift behövs exv parkeringsförbud

Kommunens regler för avstängning vid gatuarbeten ska tillämpas. Hänvisning till exempelsamlingar kan göras.

Kopia på godkänd trafikanordningsplan ska finnas/anslås på arbetsplatsen.

Plats för skiss/hänvisning, se sidan 2
Besiktningsdatum

Särskild skiss/ritning bifogas

Underskrift av sökanden
Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

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

Ja, jag har tagit del av informationen

Godkännes av myndigheten

TORSBY7521, v2.1, 2014-03-13

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

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
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Plats för skiss/hänvisning
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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: TORSBY7521
Filnamn: Trafikanordningplan

Kommunstyrelsen
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Trafikanordningplan
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

