
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 

Generell TA-plan nr: Övrigt: 

Särskild skiss/ritning bifogas. Bilaga nr: Grävningsansökan godkänd av gatuenheten 

UNDERSKRIFT AV SÖKANDEN 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

GODKÄNNES AV MYNDIGHETEN 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Myndighet 

Säters Kommun, Gatuavdelningen 0225-550 00 
Ansökan skickas till: sbn@sater.se 

TRAFIKANORDNINGSPLAN för 
Vägarbete där Säters Kommun 

är väghållare 
Datum Diarienr 

Gata Delsträcka 

Tidpunkt, från och med (datum) Till och med (datum) 

Sökande företag, arbetsledare (ansvarig anordnare) Person/organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

E-postadress

Telefon kontor(arbetsledare) Telefon mobil (arbetsledare) 

Utmärkningsansvarig E-postadress

Telefon utanför arbetstid (utmärkningsansvarig) Telefon mobil (utmärkningsansvarig) 

Typ av arbete (enkel beskrivning) 

Schaktdjup, ange i meter 
Körfältsbredd mindre än 3,5 m Lokal trafikföreskrift behövs Grävningsansökan inlämnad 

eller helt avstängd gata LTF nr: 



ti
Samhällsbyggnadsnämnden i Säters kommun (organisationsnummer: 212000-2247) behandlar dina personuppgifter i syfte att 
administrera trafikanordningsplaner (TA-planer). Behandling av dina personuppgifter är en förutsättning för att kunna 
handlägga eran ansökan.

Vi registrerar de uppgifter som du lämnar i blanketten. Uppgifter kan också komma att inhämtas från folkbokföringsregistret 
för att ha ett kontrollera adressuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna sparas eller gallras enligt 
en av samhällsbyggnadsnämnden beslutad dokumenthanteringsplan.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Samhällsbyggnadsnämnden har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag som leverera datasystem som 
används för att hantera dina personuppgifter.

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som samhällsbyggnadsnämnden behandlar. Kontakta i så fall 
samhällsbyggnadsnämnden och begära informationen.

Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse. Du kontaktar

inge klagomål till tillsynsmyndigheten

Enligt samhällabyggnadsnämnden nedan:

Samhällsbyggnadsnämndens dataskyddsombud:
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