
ANSÖKAN 
Om lokal trafikföreskrift 

Arvidsjaurs kommun 
Miljö- och byggenheten 
93381 ARVIDSJAUR 

Kontaktuppgifter 
Namn på den som ansöker Telefonnummer (dagtid) 

Adress Mobilnummer 

Postnummer Ortnamn 

Kontaktperson om den som ansöker är exempelvis en förening (namn, adress och telefonnummer (dagtid) 

E-postadress 

Beskriv vad ansökan avser 
Gata Var, vilken sträcka 

Vilken åtgärd/vilka åtgärder som söks (t.ex. avstängning av gatan, förbud att parkera etc.) 

Beskriv varför du anser att åtgärden/åtgärderna behövs och/eller vilket arrangemang som ska anordnas 

Fylls endast i när ansökan gäller tillfälliga föreskrifter 
När föreskriften ska börja gälla (år-månad-dag samt klockslag) När föreskriften ska sluta gälla (år-månad-dag samt klockslag)

När föreskriften ska börja gälla (år-månad-dag samt klockslag) När föreskriften ska slutar gälla (år-månad-dag samt klockslag)

Kommunen sänder ansökan till polisen och väghållningsmyndigheten (gatuenheten) för yttrande 

Underskrift 

………………………………………………………........... 
Namnförtydligande: 

…………………………………………………………………. 

Karta med markeringar ska biläggas ansökan (kommunen kan hjälpa till med karta)

Arvidsjaurs kommun  
Árviesjávrien kommuvdna 



Hantering av personuppgifter

Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi 
person-uppgifterna med stöd av myndighetsutövning. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras 
av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen (ekonomi och IT-enheten) och med 
leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om 
personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att 
uppgifterna skyddas enligt EUs regler. 

Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att 
arkivera dem enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.  Du/ni 
kontaktar förvaltningschef Åsa Andersson, asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, 
flytta eller radera uppgifter; tror att vi behandlat personuppgifterna fel; vill invända mot, begränsa eller ha 
ut mer information om behandlingen. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor. 
Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 
81 Arvidsjaur.

Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.
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