Ansökan
Godkännande av trafikanordningsplan
för arbete på väg
Sektor samhällsbyggnad

Inlämnas senast 2 veckor innan arbetet påbörjas

Trafikanordningsplan
Vägnamn/Plats

Typ av arbete

Arbetet påbörjas (datum)

Arbetet avslutas (datum)

Bifogade handlingar
Princip enligt exempelsamling (TA-KOM 2011-11-03) nr
Exempelsamlingen finns på kommunens webbplats: sökord exempelsamling

Platsbeskrivning och skiss som visar trafikanordningarnas placering
Annat:

Personuppgifter*
Sökande

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Projektledare

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Arbetet utförs av (företagsnamn)

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Ansvarig arbetsledare

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Skyltansvarig (om annan än arbetsledaren)

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Underskrift av sökande
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Blanketten skickas till
Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
443 80 LERUM
eller skickas med e-post till kommun@lerum.se

Godkännande
Plats för Sektor samhällsbyggnads kommentarer om eventuella tillfälliga trafikregler och annat

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

LERUM5214, v2.0, 2016-01-21

Kontaktpersoner: trafikingenjör Robert Hamilton, telefon 0302-52 11 67, trafikingenjör Rebecca Greek, telefon 0302-52 14 95

Observera att det vid schakt- och liknande arbete inom gatu- och parkmark även krävs godkänt starttillstånd!
Se kommunens webbplats, sökord starttillstånd

* Läs om hur Lerums kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i bifogat informationsblad.
Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

Besöksadress
Bagges torg
Brobacken 1

Telefon/fax
0302-52 10 00 (vx)
0302-52 11 55 (fax)

Webb/e-post
www.lerum.se
kommun@lerum.se

Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239

1 (2)
Datum

2018-04-09

Information om personuppgiftsbehandling
Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig
tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker
under dennes ansvar.
Avser behandlingen: Ansökan om trafikanordningsplan
Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen
Telefonnummer: 0302 – 52 10 00
E-post: kommun@lerum.se
Dataskyddsombud
Madeleine Arvidsson Wäli
Telefonnummer: 031 – 350 00 00
E-post: madeleine.arvidsson.wali@grkom.se
Ändamål med behandlingen
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kommunen behöver kontaktuppgifter
till sökande, projektledare, utförare, ansvarig arbetsledare och skyltansvarig som ansvarar
för trafikanordningarna och arbetet som påverkar trafiken. Uppgifterna kommer i
tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk
arkivlagstiftning.
Rättslig grund för behandlingen

För att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens
myndighetsutövning.

LERUM4000, v3.0, 2018-04-06

Mottagare av personuppgifter
Kommunens tjänstemän, kommunstyrelsen och kommunens underleverantör för etjänster. Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras
ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.
De registrerades rättigheter
Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna,
begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering och dataportabilitet. Du kan även begära

2 (2)
Datum

2018-04-09

begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Du har även en
rätt till dataportabilitet. Läs mer på datainspektionen.se
Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
Namn, telefonnummer, e-post, adress och fastighetsförteckning
Lagringstid
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas
innan de gallras eller arkiveras. Beroende på typen av uppgift kan det variera.
Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har du
klagomål angående hur dina uppgifter hanterats kan du vända dig till dem.
Övriga upplysningar

LERUM4000, v3.0, 2018-04-06

Uppgifterna samlas in från sökande.

