
ANSÖKAN - Trafikanordningsplan
vid vägarbete
BÅSTADS KOMMUN 
Teknik & service, 0431-770 00 vx

Ankomststämpel

Sökande företag

Adress

Telefon och e-postadress Organisationsnummer

Gata, väg

Plats, sträcka

Typ av arbete

Datum då arbetet påbörjas Datum då arbetet avslutas

Ansvarig för arbetets utförande, vägmärken och dess placering

Jourtelefon under icke ordinarie arbetstidTelefon Mobil

Ansökan om tillfällig trafikföreskrift enligt Trafikförordningen (TrF) kap 10 § 14

Kryssa för vilken typ av föreskrift ansökan gäller

Annat

Beskriv så noggrant som möjligt mellan vilka punkter förbudet ska gälla

Från Till

Övriga upplysningar om vägarbetet (använd blankettens baksida om utrymmet inte räcker

Handläggningstid 5 arbetsdagar. Glöm inte bifoga karta och skiss.

Godkännes

Datum Namnteckning

Utmärkning ska utföras enligt Vägverkets regelverk. För arbete på kommunens vägar krävs att vederbörande har genomgått kursen "Arbete på väg 
nivå A" (ej äldre än 5 år). Kopia på godkänd trafikanordningsplan ska finnas/anslås på arbetsplatsen!

Blanketten skickas till 
Båstads kommun, Teknik & service,  
269 80 BÅSTAD eller maila 
bastads.kommun@bastad.se

För ytterligare information 
Båstads kommun, Teknik & service,  
269 80 BÅSTAD 
Kundcenter 0431 - 770 00

Observera! 
Genom att skicka in blanketten godkänner du att ni följer 
Trafikverkets regler om arbete på väg och att Båstads  
kommuns lagrar och behandlar de personuppgifter som 
lämnas i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).
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