ANSÖKAN
Om trafikanordningsplan på kommunala gator i
Lomma kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Gatu- och parkenheten
234 81 Lomma
Telefon: 040-641 10 00
E-post: info@lomma.se
Trafikanordningsplan (TA-plan) vid väg- och ledningsarbeten




Uppdaterad 2018-05-24

Denna TA-plan skall vara tillgänglig på arbetsplatsen.
Ansökan ska lämnas tillsammans med tydliga ritningar senast 10 dagar före arbetets start.
Utmärkning skall utföras enligt Vägverkets Interna föreskrift 2003:1
TA-plan nr (Ifylles av kommun):

Typ av arbete

Gata/Plats

Kommundel
Bjärred

Borgeby

Fjelie

Flädie

Lomma

Övrigt ............................................

Körbana (färdriktning)

Tider meddelas senare

Arbete påbörjas datum och tid

Arbete avslutas datum och tid

Framkomlighet
Gång eller cykelbana påverkas

Framkomlighet
Körfält stängs

Ja

Ja, i en riktning

Nej

Ansvarig arbetsledare och företag

Tel nr:

Adress:

E-post:

Ansvarig arbetsledare (icke kontorstid)

Tel nr:

Adress:

E-post:

Utmärkningsansvarig

Tel nr:

Utbildning:

8 tim

2 dagar

Projektledare hos väghållare

Ja, i två riktningar

Nej

Mobil:

Mobil:

Mobil:

E-post:
Tel nr:

Mobil:

E-post:

Ifylles av kommun:
Kopia till:

Räddningstjänsten
Polisen
Skånetrafiken, Sesab Service Syd
VA-verket
UKF
Ambulans
Kontaktcenter
Skolskjutsentreprenör
Godkännande

Föreskrift enligt Trf 10 kap 14§

Ja

Nej

Hastighetsbegränsning
Omkörningsförbud
Fordonstrafik förbjuden
Annan restriktion

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.

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 tekniska nämnden. 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 tekniskanamnden@lomma.se Du når vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud.tekniskanamnden@lomma.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

