
ANSÖKAN - Dispens från 
Lokala Trafikföreskrifter
BÅSTADS KOMMUN 
Teknik & service, 0431-770 00 vx

Ankomststämpel

Besöksadress: Vångavågen 2, Båstad                                                   Postadress: Båstads kommun, 269 80 BÅSTAD 
Kundcenter: 0431 - 770 00                                          
Hemsida: www.bastad.se                                                                             E-post: bastads.kommun@bastad.se

Ansökan avser

Sökande
Sökande, namn/företag Organisations-/Personnummer

Fakturaadress, postnummer och postort

E-postadressTelefonnummer

Fordonets reg nr
Fordon 3 Fordon 4Fordon 2Fordon 1

Fordon 8Fordon 7Fordon 6Fordon 5

Tidsperiod (max 1 år)

Tidsperiod

Förlängning, ange nr:Nytt tillstånd

Anledning

Datum

BESLUT

AvstyrkesTillstyrkes

Underskrift Båstads kommun

Beslut på ansökan kommer att meddelas via epost. För ansökan som tillstyrks, finns dispensen att hämta i receptionen, 
kommunhuset i Båstad normalt inom 7 dagar efter det att beslut meddelats sökande. 
Vid avstyrkande får den sökande meddelande om detta. 
  
Kostnad 150 kr per dispens, faktura skickas normalt inom 30 dagar.
Information om behandling av personuppgifter (Personuppgiftsldgen SDFS 1998-204) 
Personuppgifter som lämnas i ansökan behandlas av Teknik och service för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. 
Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per kalen- 
derår efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran få informations om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Teknik och service. 
Förvaltningen är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Vid fler än 8 st fordon, bifoga en förteckning över registreringsnummer.
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