
   
 

 

 

Ansökan om polistillstånd   

för uppställning av mobilkran, höjdlift, betongpump eller liknande 
Ansökan kommer även att utgöra underlag vid kommunens beslut om markupplåtelse och ev. nödvändiga trafikomläggningar. 

 
Sökande 

      

Organisationsnummer 

      
Adress 

      

Kontaktperson 

      

Postadress 

      
Tele 

      

Fax/E-post 

      

  

Beställare av liftarbetet mm 

      

 

 Kontaktperson 

      
Tele 

      

Mobil 

      

Fax/Epost 

      

 
Uppställningsplats m.m 

 
Adress 

      
 

Datum för uppställning 

      

Tid för uppställning 

      

 

Eventuell alternativ tid 

      

 Verksamhetens art: 

      

Fasadarbete 

 

 

Lyft 

 
 

Annat: 

      

 

Sker uppställningen helt eller delvis på fastighetsmark  

 JA      
                 NEJ     

Har fastighetsägaren godkänt uppställningen        

JA                   NEJ     
 Fastighetsägaren eller kontaktperson för fastigheten 

Namn :        
   
Data på uppställt motorredskap m.m 

 

 

 

Mobilkran 

      
Höjdlift 

      

 

Annat motorredskap 

      
Typbeteckning 
      

Registreringsnummer 

      
Lyftföremål 

      
  

 
Motorredskapets vikt i lyftögonblicket 

inklusive mast exkl. lyftföremål 

kg        

Lyftföremålets vikt 

 

kg        

Maximalt utligg vid lyft (lyftriktning ritas in) 

Planmått 

m        

Maximalt stödbenstryck under detta lyftarbete 
Tassnummer se skiss ) 

 
TASS NR 1                                 TASS NR 2                       

 

kg                                      kg    
TASS NR 3                                TASS NR 4                       

 

kg                                      kg 

 

Mobilkran med stödben och tassutbredning ( Skiss ) 
 Tass nr 1                             Tass nr 2 

 

 
 

 

 
Tass nr 3                              Tass nr 4 

Tass nr 1 
 

kg        

Tass nr 2 
 

kg        

Tass nr 3 

 

kg        

Tass nr 4 

 

kg        

Kranens bredd 

m        
Mått mellan stödbenstassarnas centrumpunkter vid lyft  

 
 
 

Kranens längd 

m        

 

Längs kranen (se skiss) 

m        

Tvärs kranen (se skiss ) 

m        

Sökandens underskift: 

 

      

 

Namnförtydligande: 

Ansvarig anordnare: 

 

      

 

Namnförtydligande: 
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