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Ansökan om dispens från lokala trafikföreskrifter, företag 
 

* Obligatoriska fält 

Sökande 
 

Företag*           
 

Organisationsnummer* 

Adress* Postnummer och ort* 

Telefon* Kontaktperson* 

E-postadress Registreringsnummer* 

Faktureringsadress* 

Ansökan gäller följande gata/plats* 

 

Kostnaden för att ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter debiteras den sökande och ligger på 200 
kronor respektive 1000 kronor för dispenser som sträcker sig över ett helt år. 
 
Jag har läst igenom och godkänner gällande villkor 
 

Jag ansöker om undantag från lokala trafikföreskrifter på grund av följande orsak*               
 
 

Ange eventuella leveransadresser, typ av gods ni fraktar, vilka gator eller gatudelar, samt hur ofta ni levererar: 

Period 
Fr.o.m. datum och klockslag*  T.o.m. datum och klockslag* 

 

Underskrift 

Datum*  

 

Underskrift*  Namnförtydligande* 

 

 

 
Ifylld och undertecknad blankett skickas till: teknik@nykoping.se alternativt till nedanstående 
postadress.  
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Behandling av personuppgifter  

Nyköpings kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna handlägga ansökan om 

dispens från lokala trafikföreskrifter. 

Vi behandlar dina personuppgifter som ett led i vår myndighetsutövning.  

Dina uppgifter kommer att sparas i ärendet i 5 år. Därefter lämnas ärendet över till 

Stadsarkivet /Centralarkivet för slutlig arkivering. 

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Nyköpings kommun 

behandlar.  

Du har även rätt att begära rättelse av felaktig data och i vissa fall rätt att begära att dina 

uppgifter raderas eller att behandlingen tillfälligt begränsas.  

Skulle du anse att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk så bör du 

anmäla det till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten.  

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden, 611 83 

Nyköping, 0155-24 80 00. kommun@nykoping.se  

Du är även välkommen att kontakta dataskyddsombudet i Nyköpings kommun.  

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet dataskyddsombud@nykoping.se, 611 83 Nyköping, 

0155-24 80 00.  
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