
TILLSTÅNDSNUMMER

Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Gatuavdelningen Hultsfred/Högsby

ANSÖKAN OM TA-PLAN

SÖKANDE TA-PLAN
Företag Kontaktperson

E-post Telefon (krav att det ska vara dygnet runt

ANSVARIG FÖR VÄGMÄRKEN OCH PLACERING (OM ANNAN ÄN OVAN)
Företag Kontaktperson

E-post Telefon (krav att det ska vara dygnet runt)

UTFÖRANDE
Arbetet önskas starta senast Arbetet ska vara färdigt

Arbetets belägenhet och typ (gata, gatudel, adress och vad det är för arbete)

Till ansökan ska bifogas skiss eller ritning visande skyltning av arbetsplatsen

ANSÖKAN OM TILLFÄLLIG TRAFIKFÖRESKRIFT
Ex. vägavstängning

FÖR SÖKANDE

Signatur Datum

Namnförtydligande

1 (3) 



Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Gatuavdelningen Hultsfred/Högsby

SÄRSKILDA VILLKOR

Trafikanordning får endast utföras enligt särkskilda anvisningar i följebrev

Arbetet får inte påbörjas innan ansökan kompletterats med följande:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………senast:…………………………………….

TILLSTÅNDET BEVILJAS ENLIGT OVANSTÅENDE VILLKOR AV

Signatur Datum

Namnförtydligande

ANVISNINGAR ANSÖKAN TA-PLAN

AVGIFT HANDLÄGGNING

ÖSK garanterar att ansökan handläggs inom 30 dagar.

För tillfället utgår ingen handläggningsavgift.

TILLSTÅNDSNUMMER

Ifylles av ÖSK (används bara om det finns ett grävtillstånd kopplat till ärendet).

Ansökan inlämnas signerad och scannad

i pdf-format via e-post till:

simon.rasbacken@osk.hultsfred.se

Frågor ställs till ovanstående e-post

eller 0495-24 07 29
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Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig: 
Östra Smålands Kommunlteknikförbund (ÖSK) 
Box 507 
577 26  Hultsfred  
osk@osk.hultsfred.se 
0495-24 00 00 

Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna 
handlägga din ansökan/anmälan och behandlingen av dina personuppgifter är 
därför nödvändig. 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta 
kontakt med ÖSK och begära information. De kan också hjälpa dig så eventu-
ella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 

Om du har fler frågor, till exempel om ÖSK:s hanterande av personuppgifter 
eller om du har klagomål, så kan du vända dig till ÖSK:s dataskyddsombud. 
Om du fortfarande inte är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på person-
uppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. 
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