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1 (2) ANSÖKAN OM DISPENS 
För transport som avviker gällande längd, bredd och vikt 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen. 
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida. 

Datum 
Datum för ansökan Tidpunkt för transport 

Orsak till dispensansökan 
Fordonet överstiger största tillåtna 

 bredd  längd  bruttovikt, axel- och boggitryck 

Sökande 
Företagets namn och kontaktperson 

Adress Telefon dagtid 

Postadress Mobiltelefon 

E-postadress

Beskrivning av färdväg 
Ort där transporten börjar Gatuadress 

Ort där transporten slutar Gatuadress 

Färdväg för transporten 

Beskrivning av fordon 
Typ av dragfordon Registreringsnummer 

 lastbil  dragbil  annat fordon 
Typ av släpfordon Registreringsnummer 

 släpvagn  påhängsvagn  annat fordon 
Längd på fordon, utan last, i centimeter Bredd på fordon, utan last, i centimeter 

Uppgifter om last 
Typ av last 

Längd på last i centimeter Bredd på last i centimeter Höjd på last i centimeter Vikt på last i kilo 

Sökandes underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Adress för ansökan, se sid 2. 



2 (2) 

Beslut om dispens, Köpings kommun 
Dispens enligt uppgifter i ansökan Diarienummer 

 godkänns  godkänns inte 
Datum då dispensen gäller 

Villkor för transporten 
Transporten ska märkas ut enligt Trafikverkets krav för ovan nämnda transport. 
Dispensen återkallas vid missbruk.  
Dispensbeslutet ska finnas med under färd. 
Underskrift, Köpings kommun 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Blanketten skickas till: 
trafikmyndigheten@koping.se 
eller 
VME 
Box 34 
731 21 Köping  
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