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KVALITETSDOKUMENTATION

av återställningar efter ledningsarbeten
inom Lomma kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Driftenheten
234 81 Lomma
Telefon: 040-641 10 00
E-post: samhallsbyggnadsnamnd@lomma.se

Uppdaterad 2022-01-01

Denna kvalitetsdokumentation överlämnas till driftenhetens representant vid slutbesiktning.

Ledningsrättsavtal

Ledningsägare

Referensnummer

Arbetets gatunamn, adress

Ledningsarbetet har pågått under tiden

Namn
Ledningsägarens handläggare

Postadress

Telefon

Jourtelefon

Ledningsägarens kvalitetsansvarige
Entreprenör
Entreprenörens platschef
Trafikpåsläpp datum

Uppskattad yta och djup:

Körbana
Gång- och cykelbana
Grönyta

Yta (kvadratmeter)
Asfalterad
Asfalterad

Djup (meter)

m2
m2

Stensatt
Stensatt

m2

m

m2

m

m2

m

Härmed intygas att arbetet är utfört i enlighet med "Bestämmelser om grävning i allmän platsmark":
Ledningsägare

Datum

Kvalitetsansvarig

Datum

Representant för Lomma Kommun:
Namn

Datum

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter. Den
informationen hittar du på baksidan av denna blankett.

1

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i etjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag
eller andra författningar.
Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina
uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.
De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat
personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga
att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden. 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, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta
gör du enklast genom att kontakta oss på samhallsbyggnadsnamnd@lomma.se Du når vårt
dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår behandling av
dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten.

