Färdvägsintyg del 1
Bilaga till ansökan om transporttillstånd i Örnsköldsviks kommun
Intyget avser transport som är mer än 450 cm bred, 30 m lång och/eller 450 cm hög.
Ni ska intyga att transporten kan ta sig fram på den kontrollerade färdvägen. Eventuella
hinder för framkomligheten ska anges. Ange även om färdvägen är kontrollerad med hänsyn
till att transporten kan utföras under mörker. (Alla fält är obligatoriska och ska fyllas i)
Information om transporten
Startort/adress

Slutort/adress

Last
F
Färd i mörker

Ja

Bredd (cm)

Nej

Längd (m)
Höjd (cm)

Beskrivning av den kontrollerade färdvägen
Ange färdväg

Fortsättningsblad  del 1

Finns det hinder längs den kontrollerade färdvägen

Ja

(Om Ja – fyll i den 2 av färdvägsintyget)

Nej

Underskrift
Härmed försäkras att ovan lämnad färdväg är fullständigt kontrollerad för den aktuella transoporten
och att jag samtycker att uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL.
Företag
Datum
Namnförtydligande

Sökandens underskrift

Telefon

E-post

Kontaktuppgifter till vägtransportledare för eskortuppdraget:
(Anges om bredden >450 cm och/eller längden >35 m)
Namn

Telefon

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik

Vikingagatan 38

www.ornskoldsvik.se

0660-880 00 vx

Postgiro

Förvaltningens e-postadress

Fax

Bankgiro

Org.nr 212000-2445

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-880 97

188-4774

Färdvägsintyg för dispenstransport – del 2
Beskrivning av hinder längs den kontrollerade färdvägen
Ange nedan de hinder för framkomligheten som är aktuella för transporten. Bifoga gärna aktuella bilder med detaljerad information.
Åtgärder vid dispenstransport
Om transporten inte kan genomföras utan att en anordning tillfälligt måste flyttas eller ändras ska detta göras av behörig personnal från den aktuella
väghållaren. Väghållaren ska kontaktas i god tid före transporten. Eventuella kostnader för väghållaren i samband med detta betalas av beslutsinnehavaren.

Beskrivning av hinder längs den kontrollerade färdvägen

Ange nedan (enligt exemplet)de hinder för framkomligheten som är aktuella för transporten.
Sökande
Vägnummer/gata

Plats

Väganordning

Åtgärd som krävs

Ange väghållarens/driftentrepenörens kontaktperson

Y 922

Domsjö, Utfart från
Genesåsvägen

Skyltar vid utfart mot Y 922

Tillfällig borttagning

Örnsköldsviks kommun, Dennis
Lundgren, tfn 0660-880 00/
Patrik Thelin 0660-885 15

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE-891 38 Örnsköldsvik

Vikingagatan 38

www.ornskoldsvik.se

0660-880 00 vx

Postgiro

Förvaltningens e-postadress

Fax

Bankgiro

Org.nr 212000-2445

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-880 97

188-4774

