
Ankomststämpel

GRÄVNINGSANSÖKAN OCH TRAFIKANORDNINGSPLAN VID VÄGARBETE 
Utmärkningen skall utföras enligt SKL:s handbok: 

 Utmärkt! Säkerhetsanordningar och utmärkning vid gatuarbeten, publ 2005 

Observera, andra tillstånd kan krävas 

Postadress Besök Telefon E-post
Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadshuset 0414-81 90 00 kontakt@simrishamn.se
272 80 Simrishamn Stortorget 6 

Sida 1 av 3 

Blanketten avser 

Fakturamottagare 

Information om aktuell grävning - adress/längd/bredd/djup/metod/antal gropar 

 Efteranmälan akut rör-eller kabelbrott   Ny ansökan    

 Förlängning av tillstånd dnr: 

Referensnr./Projektnr./Fakturamärkning 

 Ledningsägare   Entreprenör 

Ledningsägare Entreprenör 

Ledningsägarens kontaktperson Entreprenörens kontaktperson 

Adress Adress 

Telefon Telefon 

E-post E-post



Ankomststämpel

GRÄVNINGSANSÖKAN OCH TRAFIKANORDNINGSPLAN VID VÄGARBETE 
Utmärkningen skall utföras enligt SKL:s handbok: 
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Observera, andra tillstånd kan krävas 

Postadress Besök Telefon E-post
Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadshuset 0414-81 90 00 kontakt@simrishamn.se
272 80 Simrishamn Stortorget 6 

Sida 2 av 3 

Information om grävning 
Datum och klockslag för arbete 

 Grävning i värdefull bebyggelsemiljö (beskriv i fritext)        Grävning i närhet av växtlighet (beskriv i fritext) 

 Samförläggning med annan ledningsägare (beskriv i fritext)

Fritext 

Grävningen avser 

 Körbana  Cykelbana 

 Gångbana  Grönyta 

 TA-plan bifogas till detta dokument    TA-plan bifogas separat till detta dokument 

Datum Underskrift sökande 

TRAFIKANORDNINGSPLAN 

Typ av arbete: Gatunamn (vägnummer): 

Plats och läge: Arbete påbörjas: 

Körbana (färdriktning): Arbete avslutas: 

Disponibelt utrymme för trafiken förbi arbetsplatsen (smalaste stället) 

Ansvarig arbetsledare 

Företag: Ansvarig arbetsledare: 

Adress: 

Telefon: 

E-post:

Jourtelefon: 

m 

m 

Förändring ska meddelas till 

gata/parkenheten 

kontakt@simrishamn.se 

m 

mailto:simrishamns.kommun@simrishamn.se
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Ansvarig arbetsledare (ej kontorstid) 

Namn 

Adress: 

Telefon: Mobil: 

E-post:

Utmärkningsansvarig 

Namn: Mobil: 

E-post: Telefon: 

Utbildning: 8 timmar ☐ 2 dagar ☐ 

Projektledare hos väghållare 

Namn: Mobil: 

E-post: Telefon: 

Behov av trafikföreskrift 

Enl. TrF 10 kap 14§ 

Hastighetsändring 

Förbud mot trafik 

Parkeringsförbud 

Annan restriktion 

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och e-post. Syftet 
med en sådan behandling är att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och leverera din beställning. 

Vi har fått dina uppgifter från denna blankett. De uppgifter du har angett är nödvändiga för att kunna teckna 
avtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 
grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas i tio år. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra 
våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med 
en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kan även komma att överföras till ett 
land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden, Simrishamns kommun. Du har rätt att kontakta oss om 
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 
kontakt@simrishamn.se eller på telefonnummer 0414-81 90 00. Du når vårt dataskyddsombud på 
dataskyddsombudet@simrishamn.se eller på telefonnummer 0414-81 90 00. Om du har klagomål på vår 

behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

mailto:kontakt@simrishamn.se
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