
Besöksadress Telefon 

Rådhustorget 0346-88 60 00 

E-postadress

gatatrafik@falkenberg.se

Hemsida
kommun.falkenberg.se

Postadress 

Falkenbergs kommun 

Kultur-, fritids- och tekniknämnden
311 80  Falkenberg 

ANSÖKAN 
- Transporttillstånd inom Falkenbergs kommun
Dispens enligt 13 kap 3 § Trafikförordningen (SFS 1998:1276)

Datum 

Skickas till: Kultur-, fritids- och tekniknämnden, 311 80  Falkenberg eller via e-post till: gatatrafik@falkenberg.se 

Ansökan avser dispens från bestämmelser om största tillåtna 

Bredd Längd Bruttovikt, axel- eller boggietryck 

Sökande 
Företagsnamn Personnummer/Organisationsnummer 

Adress Postadress 

Telefon (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) 

Telefon mobil E-postadress

Handläggare (kontaktperson), namn 

Telefon (även riktnummer) Telefax (även riktnummer) 

Telefon mobil E-postadress

Fordon 
Dragfordon, slag Registreringsnummer Släp-/Efterfordon, slag Registreringsnummer 

Övrigt 

Last 
Slag 

Bredd, cm Längd, cm Höjd, cm Vikt, kg Varav på dragfordon, kg På släp-/efterfordon, kg 

Transport (Ange mått/vikter som dispensansökan avser. Uppgifterna skall avse fordon inklusive last) 

Största bredd, cm Största längd, cm Största höjd, cm Bruttovikt, kg Största axeltryck, kg Största boggietryck, kg 

Transportväg Tidpunkt för transporten 

Avser ansökan bruttovikt, axel- eller boggietryck bifogas kopia av besiktningsinstrument. Saknas sådant bifogas skiss som 

visar axelavstånd. 

Övriga upplysningar 

Specificera 

Namnteckning 
Ort och datum 

Sökanden, namnteckning Namnförtydligande 

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer 
om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även ringa till vårt kontaktcenter på 0346-88 60 00.


	Datum: 
	Bredd: Off
	Längd: Off
	Bruttovikt axeleller boggietryck: Off
	Företagsnamn: 
	PersonnummerOrganisationsnummer: 
	Adress: 
	Postadress: 
	Telefon även riktnummer: 
	Telefax även riktnummer: 
	Telefon mobil: 
	Epostadress: 
	Handläggare kontaktperson namn: 
	Telefon även riktnummer_2: 
	Telefax även riktnummer_2: 
	Telefon mobil_2: 
	Epostadress_2: 
	Dragfordon slag: 
	Registreringsnummer: 
	SläpEfterfordon slag: 
	Registreringsnummer_2: 
	Övrigt: 
	Slag: 
	Bredd cm: 
	Längd cm: 
	Höjd cm: 
	Vikt kg: 
	Varav på dragfordon kg: 
	På släpefterfordon kg: 
	Största bredd cm: 
	Största längd cm: 
	Största höjd cm: 
	Bruttovikt kg: 
	Största axeltryck kg: 
	Största boggietryck kg: 
	Transportväg: 
	Tidpunkt för transporten: 
	Specificera: 
	Ort och datum: 
	Postadress_2: 
	Besöksadress: 
	Telefon: 
	Epostadress_3: 


