
Postadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 
Stadshuset 0492-769000 0492-769093 577-2777 7 48 59 - 0 
598 81  VIMMERBY E-post:kommun@vimmerby.se

Insändes till Gatukontoret   
Vimmerby kommun 
598 81 Vimmerby 
eller 
samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Ansökan om dispens 
för avvikande transport 

Sökande 
Företagsnamn Adress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Kontaktperson Organisationsnummer 

E-postadress Telefon 

Ansökan avser dispens från bestämmelser om största tillåtna 
Kopia på registreringsbevis för utländska fordon ska bifogas 

☐ Bredd

☐ Längd

☐ Bruttovikt, axel-/boggitryck

Färdväg 
Startort Slutort 

Adress Adress 

Län Län 

Färdväg  

Datum för transport Antal transporter 

Fordon 
Fordonets/fordonstågets längd (utan last), m Fordonets/fordonstågets bredd (utan last), cm 

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

Dragfordon 

☐ Lastbil

☐ Dragbil

☐ Annat fordon, ange typ

Registreringsnummer Aktuellt avstånd framaxel - koppling, cm 

mailto:samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se


Postadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 
Stadshuset 
59881 Vimmerby 

0492-769000 0492-769093 577-2777 7 48 59 - 0 

Släpfordon 

☐ Släpvagn

☐ Påhängggsvagn

☐ Annat fordon, ange typ

Registreringsnummer Lastens tyngdpunkt mätt från släpets 1:a axel, cm 

Aktuellt avstånd framaxel - koppling, cm 

Last 
Lastbeskrivning Lastens tyngdpunkt mätt från släpets 1:a axel, cm 

Längd, m Bredd, cm Höjd, cm Vikt, kg 

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

Transport (fordon inklusive last) 
När transporten är tung eller lång ska kopia av registreringsbevis bifogas. 

Längd, m Bredd, cm Höjd, cm Vikt, kg 

Lastens utskick bakom sista axeln, cm 

Skissa lasten och vid tung transport markera antal axlar och ange axelavstånd samt axel- och boggitryck. 

Underskrift Namnförtydligande 

Ort och datum 

Gatukontorets anteckningar 

Ovanstående uppgifter behandlar vi för att administrera ansökan om sommartorgsplats. Vi hanterar uppgifterna med den rättsliga 
grunden myndighetsutövning. Mer information hitta du på www.vimmerby.se/dataskydd. 
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