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Till ansökan ska du bifoga en trafikanordningsplan (TA-plan) som ska godkännas av kommunen. Du kan antingen ansöka om TA-plan samtidigt i detta formulär eller 
bifoga en tidigare godkänd TA-plan. 

Ansökan avser* 

Nyanläggning 

Omläggning 

Ansökan berör* 

Hela körbanebredden 

Halva körbanebredden 

Gång- och cykelväg Reparation och underhåll 

Annat, ange vad ........................................................................................... Gångbana 

Parkmark 

Annat, ange vad ........................................................................................... 

Ansökan avser 

 Platsen/området där arbetet ska bedrivas anges noggrant med gatunamn, delsträcka och delsträckans riktning, husnummer eller avstånd till närbelägen 
orienteringspunkt. Dessutom ska kartskiss bifogas ansökan. 

Arbetet påbörjas, datum* Mellan vilka klockslag bedrivs arbetet?* 

Plats 

Gatuadress/plats* 

Arbetet avslutas, datum* 

Berörd hårdgjord yta* 

Asfalt, m2 .............................. 

Sten, m2 .............................. 

Grus, m2 .............................. 

Annat, ange vad och m2 ......................................................................... 

Berörd grönyta* 

Buskar, m2 .............................. 

Gräs, m2 .............................. 

Träd, m2 .............................. 

Annat, ange vad och m2 ......................................................................... 

Har du tagit kontakt med de kommunala ledningsägarna för VA?* 

Ja 

Nej 

Har du tagit kontakt med de kommunala ledningsägarna för IT?* 

Ja 

Nej 

Är det en planerad eller akut schaktning?* 

Planerad 

Akut 

Tidplan 

Företag* 

Organisationsnummer/personnummer* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Postort* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress 

Sökande 

* = Obligatorisk uppgift 
Teknisk kundtjänst

517 83 Bollebygd

tekniska@bollebygd.se, 033-430 56 00

initiator:tekniska@bollebygd.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:22e24ff29e8c7e43adfb1c983538cbd9
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För att schakttillstånd ska kunna beviljas krävs en trafikanordningsplan vid vägarbete och trafikanordningsplanen ska bifogas denna ansökan. Har du redan en godkänd 
trafikanordningsplan kan du bifoga den till ansökan. Om inte kan du komplettera denna ansökan så att den även fungerar som ansökan om trafikanordningsplan. 

Trafikanordningsplan 

Vem är ansvarig för vägmärken och deras placering? 

Sökanden 

Den entreprenör som är ansvarig för arbetets utförande 

Företag 

Organisationsnummer 

Utdelningsadress 

Postnummer 

Postort 

Telefon (även riktnummer) 

E-postadress 

Entreprenör 

Nedanstående entreprenör 

Ja 

Nej 

Vill du komplettera ansökan så att den även fungerar som ansökan om trafikanordningsplan?* 

Vem är ansvarig för arbetets utförande?* 

Sökanden 

Förnamn* Telefon (även riktnummer)* 

Kontaktperson 

Nedanstående entreprenör 

Företag* 

Organisationsnummer/personnummer* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Postort* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress 

Entreprenör 

Förnamn* Telefon (även riktnummer)* 

Kontaktperson 

Efternamn* E-postadress 

Efternamn* E-postadress 

Fakturaadress och fakturareferens 

Bollebygds kommun
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Underskrift 

Datum och sökandens underskrift* Namnförtydligande* 

Eventuella övriga upplysningar 

Ritning/skiss 

Kartbild 

Bilagor 

Ritningen eller skissen ska tydligt visa trafikanordningarna och avstängningsanordningarnas placering om ansökan även ska gälla som ansökan om 
trafikanordningsplan. Markera hur stor del av t.ex. gatan, gång- och cykelbanan, gångbanans (trottoarens) bredd/yta som man planerar att ta i anspråk. Ange också 
hur mycket av dess ursprungliga bredd som är kvar. 
Kartbilden ska tydligt visa vilken sträcka eller punkt man planerar att genomföra vägarbetet på. 

Tidigare godkänd trafikanordningsplan 

 

Ja 

Nej 

Vill du ansöka om tillfällig trafikföreskrift?* 

Tillfällig trafikföreskrift 

Typ av föreskrift 

Beskriv så noggrant som möjligt mellan vilka punkter förbudet ska gälla 

Förnamn Telefon (även riktnummer) 

Kontaktperson 

Efternamn E-postadress 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Telefonnummer (även riktnummer) 

Ansökan bifalles, tillstånd gäller för tiden fr.o.m. ………………………. t.o.m. ……………………….  

Ansökan avslås 

Kommunens beslut 

Motivering 

Datum och underskrift (för kommunen) Namnförtydligande 

Bollebygds kommun



Bollebygds kommun

Hantering av personuppgifter: 

I och med att du undertecknar och skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Bollebygds kommun. Uppgifterna 
kommer att användas för Bollebygds kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med 
Dataskyddsförordningen 2016/679. På vår hemsida bollebygd.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Bollebygds 
kommun hanterar personuppgifter.
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