
Tillfällig trafikanordningsplan
för vägarbete

Inlämnas 2 - 4 veckor före arbetets påbörjande

Gata / väg:

Typ av arbete:

Plats och läge:

Körbana (färdriktning): Arbete påbörjas:

Arbete avslutas:

Arbetsledare och företag:

Adress:

Tel nr:

Telefax nr:

Utmärkningsansvarig:

Typ av utbildning ? VUC kurs 535 VUC kurs 536

Annan utbildning:

Tel nr arbetstid: Tel nr övrig tid:

Telefax nr arbetstid: Telefax nr övrig tid:

Projektledare hos beställaren:

Adress: Dag/Godkännes:

Tel nr:

Telefax nr: Godk./dat. ritn. bif bil.

Skiss över skyltning och avstängningar

Hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du information om på nästkommande sida



För att kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt behöver vi spara dina 
personuppgifter, så som namn, adress, postadress och telefonnummer. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas för uppföljning av genomförda 
åtgärder i upp till fem år.

Tekniska nämnden är ytterst ansvarig för att personuppgifterna används och behandlas 
på rätt sätt. Du har alltid 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 eller raderar dina uppgifter. Det gör du enklast genom att 
kontakta oss på tekniska@mjolby.se eller genom att ringa Mjölby kommuns växel på 
010- 234 50 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se. Om 
du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
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