
Ansökan om 
trafikanordningsplan 

Ansökan skickas med e-post till: 
centraldiariet@harnosand.se

Ansökan avser 
 Ny ansökan  Förlängning  Ändring av accepterad ansökan 

Arbete påbörjas Arbete avslutas SAM Dnr (vid förlängning eller ändring) 

Typ av arbete Adress / platsbeskrivning 

Entreprenör/utförare 
Företagsnamn Arbetsledare

E-postadress Telefon

Utmärkningsansvarig (ska ha daglig tillsyn av arbetsområdet och kunna uppvisa timdagbok över tillsyn vid förfrågan) 
Utmärkningsansvarig Telefon

E-postadress Telefon utom kontorstid

Enklare beskrivning av arbetet 

Arbetet påverkar 
 Gående  Cykel  Gång & Cykel Kollektivtrafik

Sökande har även sökt 
 Grävtillstånd  Tillstånd från polisen om markupplåtelse.  

Sökande har informerat 

Polisen Räddningstjänst Boende och verksamheter i området kollektivtrafik

OBS! Ritning ska alltid bifogas. 

 Biltrafik

Fyll i tillfälliga trafikföreskrifter på sidan 2

Tel vx Bankgiro 
0611-34 80 00 5576-5218 

Fax 

Postadress 
SE-871 80 Härnösand 

Besöksadress förvaltning 
Brunnshusgatan 4 0611-34 81 65 

Organisationsnr 
212000-2403 

Hemsida 
www.harnosand.se 

E-post
samhallsforvaltningen@harnosand.se

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr
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Tillfälliga trafikföreskrifter

Ansökan skickas med e-post till: 
centraldiariet@harnosand.se

Gatunamn Reglering Gatusträcka Starttid 
(Datum och tid)

Sluttid 
(Datum och tid)Mellan och
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Tel vx Bankgiro 
0611-34 80 00 5576-5218 

Fax 

Postadress 
SE-871 80 Härnösand 

Besöksadress förvaltning 
Brunnshusgatan 4 0611-34 81 65 

Organisationsnr 
212000-2403 

Hemsida 
www.harnosand.se 

E-post
samhallsforvaltningen@harnosand.se
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