Ansökan om färddispens i
Gamla stan
från bestämmelser om största tillåtna:

Ansökan skickas med e-post till:

dispens.tk@stockholm.se

färd

bredd

längd (>8m)

Sökande
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Telefon

Adress

Kontaktperson

E-postadress

Postadress samt fakturaadress (om annan än postadress)

Fakturareferens

Färdväg
Start, ort och adress

Mål, ort och adress

Färdväg

Datum och tidpunkt för transporten

Fordon
Dragfordon, slag:

personbil

Registreringsnummer

lastbil

dragbil

annat fordon

påhängsvagn

annat

inget släpfordon

Släpfordon, slag:

släpvagn

Registreringsnummer

Fordonslängd, utan last (cm)

Fordonsbredd, utan last (cm)

Last
Slag

Längd, cm

Bredd cm

Höjd, cm

Bredd, cm

Höjd, cm

Transport (fordon inklusive last)
Längd, cm

Trafikkontoret
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm Telefon
08-508 26 180 Växel
08-508 27 200
dispens.tk@stockholm.se
start.stockholm

Övrig information och skäl för dispens

Ytterligare information kan bifogas

Avgifter för färd- och parkeringstillstånd
•
•
•
•
•
•
•
•

Färdtillstånd för breda fordon (över 3,5 meter): 700 kronor
Färdtillstånd för långa fordon (över 12 meter): 700 kronor
Färdtillstånd för breda fordon som är längre än 30 meter: 1350 kronor
Färdtillstånd för tunga fordon (över 3,5 ton): 1350 kronor
Färdtillstånd nattetid för tunga (över 3,5 ton): 1350 kronor
Övriga färdtillstånd: 300 kronor
Parkeringstillstånd: 800 kronor
Avslag: Ett avslag kostar lika mycket som det tillstånd som du har sökt.

Vi skickar en faktura till dig efter att du har fått beslutet. Du betalar samma summa för avslag som för det tillstånd
som du har sökt.

Information om personuppgiftsbehandling
Dina personuppgifter sparas för att kunna handlägga din dispensansökan. Personuppgifterna behandlas med stöd
av art. 6.1 b och c i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 (Dataskyddsförordningen).
Dina personuppgifter kan komma att lagras för arkivändamål samt lämnas ut till allmänheten enligt
offentlighetsprincipen.
Du har rätt att av Trafikkontoret begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga. Du har också rätt att
på begäran få ett registerutdrag av personuppgifter rörande dig som behandlas, göra invändningar mot
behandlingen samt att inge klagomål om behandlingen till Datainpektionen.
Personuppgiftsansvarig nås här:
Trafikkontoret
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 STOCKHOLM
trafikkontoret@stockholm.se
Dataskyddsombud nås här:
Trafikkontoret
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm Telefon
08-508 26 180 Växel
08-508 27 200
dispens.tk@stockholm.se
start.stockholm

dataskyddsombud.tk.expl@stockholm.se

