
Ansökan om undantag från bestämmelserna 
i trafikförordningen (1998:1276) om största tillåtna:

Sökande
  bredd       längd      bruttovikt, axel- boggi-/trippelaxeltryck

Ansökan sänds till:
Ekerö Kommun, Bygglovsenheten
Box 205
178 23 Ekerö

1/(2)

Företagets namn Kontaktperson

Adress Postnummer och ort

Telefon E-post

EKERÖ KOMMUN  I  Box 205  I  178 23 Ekerö  I  telefon 08-124 571 00  I  e-post: info@ekero.se  I  www.ekero.se

Underskrift 

Datum Sökandens underskrift Namnförtydligande

Fakturamottagare (om annan än sökanden) 
Förnamn Efternamn Personnr. (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) eller org.nr

Adress Postnummer och ort

Fordon

Färdväg

Last

Transport (fordon inklusive last)

Lastbeskrivning (lastslag, märke, typ, tillverkningsnr., ev. registreringsnr. eller chassinr.) Lastens tyngdpunkt mätt från släpets första axel (cm)

Längd (m) Bredd (cm) Höjd (cm) Vikt (kg)

Överhäng bakom sista axeln (m) Vikttillägg, lastsäkringsutr. m.m. (kg)

Längd (m) Bredd (cm) Höjd (cm) Bruttovikt (kg)

Vid flera transporter, ange hur många

Reg.nummer Aktuellt avstånd framaxel - koppling (cm)

Reg.nummer Aktuellt avstånd koppling - bakaxel (cm)

Fordonets/fordonstågets längd, utan 
last (m)

Fordonets/fordonstågets bredd, utan 
last (cm)

Markfrigång i transportläge (cm) Fordonet justerbart i höjdled, min/max (cm)

Startort Gatuadress (eller motsvarande) Län

Slutort Gatuadress (eller motsvarande) Län

Önskad färdväg Datum för transporten

Skissa lasten. Vid tung transport, markera antal axlar och ange samtliga 
axelavstånd samt samtliga axeltryck. Kompletterande upplysningar samt 
skiss över annan fordonskombination kan anges på separat blad.

 Lastbil         Dragbil  Övrigt fordon

 Släpvagn    Påhängsvagn    Övrigt fordon

 Ja    Nej  

Dragfordon, slag:

Enstaka transport

Släpfordon, slag:

= _______________cm

= _______________ton

cm cm cm cm cm cm cm cm cm



Information enligt GDPR (EU 2016/679) 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer, organisationsnummer, 
namn samt adress i vårt ärendehanteringssystem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna 
handlägga din ansökan på ett rättssäkert sätt och för att identifiera att det är du som är den sökande. 
Vi har fått dina uppgifter från den ansökan som du lämnat in till oss. Uppgifterna krävs då myndighetsbeslutet 
ska delges till rätt person. Saknas personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende och delge beslut.
 
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för 
att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas. De personuppgifter 
vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter inom kommunen och utanför kommunen där det krävs 
ett beslut eller yttrande för att få all information i ärendet för slutligt beslut. Vi kan även komma att lämna ut dina 
personuppgifter till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är 
nödvändigt för ärendets handläggning. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
 
Personuppgifterna kan komma att användas för statistik. Skyddet innebär att rätten för andra att få del av 
uppgifterna är strakt begränsade. Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss 
om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar eller för att få dina uppgifter rättade. Mer information om 
dina rättigheter hittar du på Ekerö kommuns hemsida www.ekero.se
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