
 Sida 1 (1) 

  

20
19

-1
1-

14
 

 

Ansökan om dispens för färd på gator som ej är upplåtna  

för allmän trafik 

Ansökan skickas till: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. 

E-post: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se 

OBS! Handläggningstiden är ca två (2) veckor. 

 Ny ansökan  Förnyelse av tidigare beviljat beslut 

Namn/företag Avdelning 

  
Adress Firmatecknare 

  
Postnummer och ort Kontaktperson 

  
E-postadress Telefon 

  

Fordonsuppgifter 

Registreringsnr Bilmärke och modell Registrerad ägare 

   

   

   

Ansökan avser 

 Helt år fr.o.m. _________________________   Del av år fr.o.m. ___________________________  t.o.m. ___________________________  

1) Ange vilka leveransadresser ni har. 2) Ange vilken typ av gods ni fraktar. 3) Ange hur ofta ni levererar (antal/vecka). 

4) Ange vilka gator eller gatudelar ni vill trafikera i samband med leverans. 5) Om ni ansöker om mer än ett (1) tillstånd, var vänlig motivera varför. 

Underskrift 
Härmed intygas att ovan nämnda uppgifter överensstämmer med verkliga förhållandet. 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

   
Dina personuppgifter behandlas och skyddas av Gatu- och samhällsmiljönämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679. Ändamålet med behandlingen är handläggning 

och godkännande av trafikdispens. Vi samlar in uppgifter för att kunna handlägga ditt ärende och rättslig grund för detta är att utföra uppgifter av allmänt intresse. Uppgifterna sparas i 

enlighet med arkivlagen. Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr. 

GSN noteringar 
Beslut Tillståndsnummer Giltighetstid 

 Bifall  Avslag   
Gatu- och samhällsmiljönämnden 

 ...............................................................................   ..................................................................................................................................................................  

 Uppsala den Handläggare 
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