Arvidsjaurs kommun

ANSÖKAN OM TRANSPORTDISPENS

Miljö och byggenheten
933 81 Arvidsjaur

Dispens enligt 13 kap 3§ trafikförordningen

Datum:
För vikt och dimensionsbestämmelser se Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se
Sökande
Företaget (motsv) namn

Kontaktperson

Telefon

Utdelningsadress

Telefax

Postnummer

Ort

Färdväg
Startort

Adress

Län

Slutort

Adress

Län

Färdväg

Tidpunkt för transporten

Fordon
Dragfordon, slag

lastbil

dragbil

annat fordon

påhängsvagn

annat fordon

Släpfordon, slag

släpvagn

Fordonslängd (utan last), cm

Registreringsnummer

Akt. Kopplingsavstånd, cm

Registreringsnummer

Akt. Kopplingsavstånd, cm

Fordonsbredd (utan last), cm

Last
Slag

Lastens tyngdpunkt mätt från släpets 1:a axel:

cm
Längd, cm

Bredd, cm

Höjd, cm

Vikt, kg

Höjd, cm

Vikt, kg

Transport (fordon inklusive last)
Längd, cm

Bredd, cm

Skissa lasten och vid tung transport markera antalet axlar och ange axelavstånd samt axel- och boggitryck
Kompletterande upplysningar samt skiss över annan fordonskombination kan anges på baksidan.

Sökandens underskrift

Hantering av personuppgifter
Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi personuppgifterna 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.

