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Trafikanordningsplan vid gatuarbete 
Löpnummer TA-plan: 
Fylls i av Ljungby kommun 

Ansökan skickas till: 
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen, 341 83 Ljungby. Eller gör denna ansökan på webben i vår e-tjänst. 

Intygande av sökande 
 Jag har läst och förbinder mig att följa Handbok - Arbete på väg, Kronobergs län samt övriga anvisningar 
som meddelas av tekniska förvaltningen (Läs handboken på: www.ljungby.se/platsmark)  

Vid förändringar efter att TA-planen är granskad förbinder jag mig att meddela tekniska förvaltningen. 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

Typ av arbete Gata Ort 

Bilagor som krävs 
 Karta där plats/läge och eventuella omledningar är utmärkta. Omledning av fotgängare märks också ut. 

 TA-plan. Eller hänvisa till nummer i exempelsamling (se www.ljungby.se/platsmark): 

Arbetets tider 
Arbetets startdatum Arbetets slutdatum 

 Datum meddelas senare 

Sökande 
Företagets namn Jourtelefon (efter kontorstid) 

Adress Postnummer Ort 

Kontaktperson Telefon E-post

Utmärkningsansvarig Telefon E-post

Utmärkningsansvarig måste vara utbildad i Arbete på väg, nivå 3A 

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt register. Du 
har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och 
även begära rättelse av dessa. För att läsa mer gå in på www.ljungby.se. Personuppgiftsansvarig är tekniska 
nämnden.

Granskad av Ljungby kommun 
Datum Underskrift 

Kommentar 

http://www.ljungby.se/platsmark
http://www.ljungby.se/platsmark
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