Ansökan om transporttillstånd / Transporttillstånd
Ansökan om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen (SFS 1998:1276)
Datum:
Vikt- och dimensionsbestämmelser, se Vägverkets hemsida: www.vv.se
Namn/företag

Telefon

Fax

Adress, postnummer och ortnamn
Handläggare (kontaktman)

E-post

Ansökan om undantag avser
bredd
Ansökans giltighetstid
Fr o m – t o m
Färdväg

längd

Färdväg (ange transportsträckans ändpunkter exakt)

tung transport

uppställning

Tidpunkt för transporter

Fordon
Dragfordon: typ

Registreringsnummer

Släp-/efterfordon: typ

Största: bredd cm

Längd: cm

Registreringsnummer

Last
Slag av last

Transport (fordon inkl last)
Bruttovikt, kg

Axel/boggitryck, kg

Om ansökan avser längd, bruttovikt, axel- eller boggitryck ska kopia av besiktningsinstrument bifogas
Skissa lasten och vid tung transport markera antal axlar och ange axelavstånd samt axel - och boggitryck.

ton

ton

ton

=

cm

=

ton

För transporten gäller allmänna villkor, samt särskilda villkor enligt markering, se bilaga.
A
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C
D
E
F
G
H
I
J
Avg för transport tillstånd, kr:
Sökandens underskrift

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.

Ja, jag har tagit del av informationen

Beslut
Tillstånd beviljat med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning
Datum

Handläggarens underskrift

Namnförtydligande

Telefon

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

E-post / Internet

Torsby kommun
85. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560 - 162 12
per-arne.lovqvist@torsby.se
0560 - 149 99 fax

tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

Utgiven datum
Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Blankett information: TORSBY7298
Filnamn: Ansökan om transporttillstånd
Beskrivning: Ansökan om transporttillstånd

Kommunstyrelsen
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Ansökan om transporttillstånd
Avtal
Namn, organisationsnummer, personnummer, adress, telefon
Ingen
Aktualitet
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

