
ANSÖKAN – grävning på offentlig plats i Mjölby 
kommun som står under kommunal förvaltning 

 Arbetsplats/Gata

 
 
Ledningsägare 
Namn Organisationsnummer 

Adress Postadress 

Kontaktperson Telefon 

Entreprenör 
Namn Telefon Organisationsnummer 

Adress Postadress 

Ansvarig arbetsledare Telefon 

Typ av grävning 

 Vatten  Tele  Fjärrvärme  Fjärrkyla  El  Gata  Opto/
fiber

 Exploatering  Annat, beskriv vad

 Nybyggnad  Ombyggnad  Reparation  Annat, beskriv vad

Plats 

 Handlingar som ska bifogas

 Ritning 1:400 nummer  Situationsplan nummer  Principskiss nummer

Grävningens längd 

m 
Grävningsbredd 

m 
Biytor 

m2 

Grävningen beräknas börja Grävningen beräknas avslutas 

Godkänd trafikanordningsplan finns 

 Ja, nummer  Nej

Nattarbete 

 Ja  Nej
Risk för grundvattensänkning 

 Ja  Nej

 Härmed accepteras villkor för arbeten inom offentlig plats i Mjölby kommun 
 Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

 Fylls i av samhällsbyggnadsförvaltningen
 Diarienummer 

Hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du information om på nästkommande sida 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-01-12 



För att kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt behöver vi spara dina personuppgifter, så som 
namn, organisationsnummer, adress, postadress och telefonnummer. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer 
att sparas för uppföljning av genomförda åtgärder i upp till fem år.

Tekniska nämnden är ytterst ansvarig för att personuppgifterna används och behandlas på rätt sätt. Du 
har alltid 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. Det 
gör du enklast genom att kontakta oss på samhallsbyggnads@mjolby.se eller genom att ringa Mjölby 
kommuns växel på 010- 234 50 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se. 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen

mailto:tekniska@mjolby.se
mailto:dataskyddsombud@mjolby.se
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