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Tibro kommun, Samhällsbyggnad Besöksadress: Centrumgatan 17 
E-post: samhallsbyggnad@tibro.se, www.tibro.se Växel: 0504 – 180 00  

 

Trafikanordningsplan (TA-plan) vid vägarbete 
Blanketten sänds till: Tibro kommun, Samhällsbyggnad, Centrumgatan 17 543 80 Tibro 

Bifoga ritning/skiss där utmärkning av vägarbetsområdet visas.  

Väg/gata/nummer Typ av arbete 

Arbete påbörjas/datum Arbete avslutas/datum 

Om det krävs förlängning av arbetet eller om arbetet avslutas tidigare än angiven tid ska kommunen meddelas. 

Beställare 

Företag/person   Organisation-/personnummer 

Faktureringsadress  Postnummer Ort 

Projektansvarig Telefonnummer E-postadress  

Entreprenör 

Antagen entreprenör Telefonnummer E-postadress 

Antagen entreprenör Telefonnummer E-postadress 

Antagen entreprenör Telefonnummer E-postadress 

Journummer/mobilnummer   

Arbete som kan kräva lokala trafikföreskrifter (LTF) ska anmälas till Tibro kommun i god tid.  

Lokal trafikföreskrift krävs 

            Ja  Nej  Om ja, beskriv vad  

Övriga upplysningar 
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Tibro kommun, Samhällsbyggnad Besöksadress: Centrumgatan 17 
E-post: samhallsbyggnad@tibro.se, www.tibro.se Växel: 0504 – 180 00  

 

Underskrift beställare 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

Kommunens noteringar 

Arbetsstart TA-planen gäller till Diarienummer 

Underskrift TA-planen är godkänd om angivna villkor är uppfyllda 

Datum Underskrift Namnförtydligande 
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Tibro kommun, Samhällsbyggnad Besöksadress: Centrumgatan 17 
E-post: samhallsbyggnad@tibro.se, www.tibro.se Växel: 0504 – 180 00  

 

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsföreningen 

(Artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) 

Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och 
eventuella personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter 
gentemot dig som är registrerad.  

 

• Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tibro kommun. 
 

• Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är ärendehandläggning.  
 

• Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. 
 

• De som kan komma att ta del av personuppgifterna är berörda tjänstepersoner. 
 

• Eftersom Tibro kommun lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att lämna ut 
information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.  
 

• Personuppgifterna hanteras i enlighet med dokumenthanteringsplanen.  
 

• Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av 
personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör den registrerade samt har även 
i övrigt möjlighet att invända mot behandlingen.  
 

• Registrerad har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att överföra 
personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.  
 

• Registrerad har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
 

• Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud 
dataskyddsombud@skovde.se alternativt Kontaktcenter 0500-49 80 00.  
 
 

För mer information hur personuppgifter behandlas se www.tibro.se/personuppgifter  
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