ANSÖKAN OM
SCHAKTNINGSTILLSTÅND/
TRAFIKANORDNINGSPLAN
INOM KOMMUNALT
VÄGOMRÅDE
Allmänna
uppgifter

Anmälan gäller:
Schakttillstånd (inkl. TA-plan)

Endast trafikanordningsplan

Sökande entreprenör:

E-post

Sökande, för- och efternamn:

Telefon:

Postnummer, ort:

Org.nr:

Utsättningsansvarig, telefon:
Fakturaadress och fakturareferens:
Gatuadress där arbetet ska utföras:
Arbetets art
Påverkar arbetet
framkomligheten
väsentligt för:

Brandkår/räddningstjänst

Kollektivtrafik

Nej

Avtal

Markavtal finns

Gäller endast vid
ansökan om
schakttillstånd.

Om markavtal saknas kontakta kommunens markförvaltare via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejla varmdo.kommun@varmdo.se

Tid för utförande

Arbetet påbörjas datum

Bilagor

Karta

Ritning

Markavtal saknas

Arbetet avslutas datum

Trafikanordningsplan (obligatoriskt)

Sökanden har läst och accepterar Värmdö kommuns villkor och föreskrifter om
trafikanordningsplaner, schaktningsarbeten och återställningsarbeten.
Datum
Namnteckning/Namnförtydligande

Besökadress: Skogsbovägen 9–11 ● Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg ● Organisationsnummer: 212000-0035 ●
Telefon kontaktcenter: 08-570 470 00 ● Webbplats: varmdo.se ● E-post: varmdo.kommun@varmdo.se

Värmdö kommun lämnar härmed tillstånd till utförande av ovan fastställda arbeten utifrån
angivna villkor och föreskrifterna om trafikanordningsplaner, schaktnings- och
återställningsarbeten.
Tillstånd beviljat, datum

Arbetet slutfört och godkänt, datum

Namnteckning/ Namnförtydligande

Namnteckning/ Namnförtydligande

Frågor besvaras av:

Kommunens trafikplanerare via kontaktcenter
08-570 470 00 eller varmdo.kommun@varmdo.se
Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg eller mejla den
till varmdo.kommun@varmdo.se

Skicka blanketten till:

Behandling av personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) behöver kommunen spara och behandla personuppgifter om dig, så som
fastighetsbeteckning, fastighetens adress, namn, personnummer, telefonnummer och fastighetsägare. Syftet med en
sådan behandling är för att kunna ha uppgifterna som underlag vid fakturering. Tillhandahållandet av dina
personuppgifter är nödvändigt enligt svensk lagstiftning. Enligt samma lag behöver vi spara dina personuppgifter i 10 år.
Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden. Läs mer på varmdo.se/personuppgifter. Har du frågor eller synpunkter på
hur personuppgifter hanteras så kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du
även vända dig till Datainspektionen, datainspektionen.se.

Besökadress: Skogsbovägen 9–11 ● Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg ● Organisationsnummer: 212000-0035 ●
Telefon kontaktcenter: 08-570 470 00 ● Webbplats: varmdo.se ● E-post: varmdo.kommun@varmdo.se

